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GÝRÝÞ
Bizi, böyle bir çalýþmaya sevkeden, ABD’de Temple
Üniversitesinde hocalýk yapan Profesör Mahmud Eyyüb’ün
“Ýslam Hukukunun Meseleleri” adlý dersini alýrken bizi
bu konuya yönlendirmesidir. Çalýþmamýzý iki ana bölüm
þeklinde planladýk.
Birinci bölümün birinci kýsmýnda, Bediüzzaman Said
Nursi Hazretlerinin seslendirip pratiðe yansýttýðý ve Kur’ânî
hizmet metodu olarak sunduðu “Müspet Hareket”i ele aldýk.
Aslýnda konu “Günümüzün Cihad Anlayýþý ve Bediüzzaman”
idi. Fakat konuya eðilince, Bediüzzamanýn cihad anlayýþýný
belirleyen fikir birikiminin ardýnda “Müspet Hareket” olarak ifade ettiði bir hizmet modeli kendini gösterdi. Böyle
olunca da normalde Ýslam’da Cihad ve Savaþ gibi mevzular
ilk bölümleri teþkil etmiþ olmasýna raðmen, bilahere bunlar, Müspet Hareket kavramý ve açýlýmýnýn arkasýna geçmiþ
oldular.
Hemen her konu gibi, cihad konusu da çaða ait
bir yorum ve telakki ile belirmeli ve temsil edilmeli idi.
Hayatýnýn denk düþtüðü zaman aralýðýnda Bediüzzaman,
bu yorum ve telakkide kendine has bir çizgi belirledi. En
büyük vurguyu, çaðýnýn eksikliðini hissettiði imana yaptý.
Aslýnda vurgu yaptýðý hususu kendi hayatýnda mükemmelen
7
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yaþýyordu. Zira o, imanda ve onun tezahürlerinde emsalsiz
idi. Bir gün bir talebesi onun ibadet hayatýna muttali olmuþ,
ister istemez: “Biz de Allah’tan korkuyoruz ama senin
ödün kopuyor” demiþti. Tahkiki imaný en zirvede temsil
ediyordu. Fakat hakiki Müslümanlýkta sadece kurtulma
deðil, “baþkalarýný da kurtarma” esas olduðundan, Rabbini
bilme ve O’nu baþkalarýna da bildirme hususu, onun cihad
anlayýþýný temellendirdi. Dönemin buhraný neticesinde bunalan zihinlere ikna edici, çaðýn idrakine uygun bakýþ açýlarý
sundu. Yýpranan bütün hususlara eski deðerini kazandýrdý.
Daha doðrusu, onlarýn deðer kaybýna uðramadýklarýný,
zamanýn onlarý aþýndýramadýðýný eser ve icraatlarýyla ispat
etti. Ýman esaslarýnda ve Cenab-ý Hakk’ýn koyduðu kurallarda aþýnma ve eskime söz konusu olamazdý. Onlar ilelebet
tazeliklerini korumakta, var gibi gözüken matlaþma veya
yýpranma, deðerlerin gerçek yüzleriyle tanýnamamalarýndan,
bakýþlardaki bulanýklýktan kaynaklanmaktaydý.
Aslýnda her asýr, kendine özgü görünümü ile arzý endam
eder. O çaðý aydýnlatacak insanlar da, o görünümü iyi okur,
“olmasý gereken” ile “olan” arasýndaki boþluðu farkeder ve
onu kapatma cehdi sergilerler. Ýmanda problemler yaþama;
temsildeki zedelenme; cehaletin yozlaþtýrmasý; bilmenin
benliði azdýrmasý; bedene hapsolup ruhi ve kalbi hayattan uzaklaþma; aklýn, vahyin kontrolünden çýkmasý gibi
birçok hususun meydana getirdiði boþluk ve Ýslamiyetin
üzerindeki mevhum gölge, o asrýn beyin yapýcýlarýný ve
fikir iþçilerini harekete geçirir. Gözlerdeki çapaklarýn temizlenmesi, kalblerdeki paslarýn giderilmesi, kasýtlý bakýþlarýn
töhmetinden Ýslamiyetin arýndýrýlmasý, arýndýrýlýp olanca
güzelliðiyle nazarlara sunulmasý ihtiyacý hemen her asrýn
sancýlý insanlarýný harekete geçirmiþ ve onlara çözüm adýna
Peygamberane bir hayatý mecbur kýlmýþtýr.
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Kendi ifadesiyle enaniyet asrýný idrak ettiðini söyleyen
Bediüzzamaný çaðýyla hesaplaþmaya hazýrlayan zemin þu
yönüyle müsaitti: O, fevkalade duyarlý Müslüman bir ailede neþ’et etmiþti. Küçüklüðünden itibaren zeka ve hafýza
parlaklýðýyla farkediliyor, ilme olan tutku ve yatkýnlýðýyla
hocalarýný þaþýrtýyordu. Çok erken sayýlabilecek dönemlerinde “Münazarat”, “Muhakemat”, “Sunuhat”, “Tuluat”,
“Ýþarat” gibi derin hakikatlarý içeren, anlaþýlmasý zor eserler
ortaya koydu. Ruslarla yaka paça olurken bile, talebesine
Kur’an’la alakalý bazý mütalaalarýný dikte ettirdi. “Ýþaratü’lÝ’caz” adlý eseri bu þartlar altýnda yazýldý. Yani o, en zor
þartlarda dahi ilimden kopmadý. Ýnsanlarýn þek ve þüphelerine
ikna edici cevaplar bulmanýn yanýnda, yabancýlarýn Ýslam
aleyhine olan yaklaþýmlarý onda çok ciddi metafizik gerilim
netice vermekteydi. Manevi donanýmý tamdý. Dil hususunda
da çok kabiliyetli idi. Kürtçe, Türkçe ve Arapça konuþuyor,
eserler yazýyordu. Sadece eski tarzdaki Kelam ilminin Ýslam
dini hakkýndaki þek ve þüphelerin reddine kafi olmadýðýna
kanaat getirince, fünunun da tahsiline lüzum hissetti. Bu
kanaatý onu “Müspet Ýlimler” denilen fenlerle ilgilenmeye götürdü. Coðrafya, Matematik, Jeoloji, Fizik, Kimya,
Astronomi, Felsefe gibi ilimlerin esaslarýný elde etti.1 Onun
çabalarý, yalnýz þahsi ilim tahsil etmekle de sýnýrlý kalmadý.
O en faal biçimde, geleneksel ve modern ilimleri mezcedecek olan Doðu Üniversitesi, Medresetü’z-Zehra projesinin
peþine düþtü.
Türkiye’yi iyi okuduðu, dini hassasiyeti ve ihtiyacý
bildiði gibi, dünyadan da haberdardý. Batýnýn teknoloji ile
elde ettiði gücün ve Ýslam alemi ile açtýðý mesafenin farkýnda
idi. “Þimdiye kadar Müslümanlar dinlerine sarýldýklarý
derecede medeniyet noktasýnda mesafe katetmiþ ve terak1

Nursi, Tarihçe-i Hayat, 46.
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ki etmiþ; dinlerinde gevþeklik gösterdikleri her zaman da,
gerilemiþ ve maðlubiyete düçar olmuþlardýr”2 diyerek yaraya
neþter vuruyordu.
Arka zeminde ilim, Ýslami heyecan ve fevkalade bir
yaþantý grafiði vardý. 50 yaþlarýnda iken, yaþanan sýkýntýlý
dönemlerde ayaðýný kýrýp, ahir ömrünü maðaralarda ibadetle
geçirmeye niyetlendi. Bir defasýnda maðaraya girerken ayaðý
kayýp aþaðýya düþerken, “Davam” demiþ, iç dünyasýndan
haber vermiþti. O, Ýslam’ýn güzelliklerinin bütün dünyaca
bilinmesini caný gönülden arzu ediyordu. Birgün hiç alakasý
olmayan bir isyan yüzünden, evham ve zan ile alýnmýþ,
Batý Anadolu’ya sürülmüþtü. Sanki ona gayb canibinden,
“senin þahsýnla meþgul olmana izin yok, bir vazifen var.”
deniyordu. Dünyada ses getirecek yeni bir oluþum, Barla’da
kývýlcým halinde beliriyor, Bediüzzaman, iman hakikatlarýnýn
neþri, Kur’an’ýn mucizeliðinin beyaný adýna istihdam olunuyordu. Ýlhamýný doðrudan doðruya Kur’an’dan alarak
iman hakikatlarýný ispat eden risaleler yazmaya, “Müspet
Hareket”i esas edinip, risalelerin “Manevi Kýlýcý” ile bir
“Manevi Cihad”a giriþiyordu. Ona göre artýk cihad, maddi
olanýndan ziyade, ilmi ve manevi planda kendini gösterecekti. Gerçekten de “Azami ihlas, azami fedakarlýk, azami sadakat, sebat, dikkat ve iktisad içinde giriþtiði hizmet-i imaniye
ve manevi cihad-ý diniye” ona ait cihad yorumu olarak kendini gösteriyordu. Bir baþka ifadeyle, Risale-i Nur Külliyatý
ile bu yorum, kemalini ve tam ifadesini bulmuþtu.
Birinci bölümün ikinci kýsmýnda ise fikir ve düþünce
dünyasýný Risale-i Nur’larýn biçimlendirdiðini ifade eden
M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatý ve eserlerinde
Müspet Hareketi yakalamaya ve anlamaya çalýþtýk. Bunu
yaparken de kendisinin ve kendisini çok iyi tanýyanlarýn
2

Nursi, Münazarat, 38; Sünühat, 36.

10

Giriş

müsamahalarýna sýðýnarak, okuyucuya az da olsa bir fikir
verme niyetini besledik. Aslýnda bunlarýn hepsi, Bediüzzaman
gibi Hocaefendi’nin de fikri ve ameli aksiyonunu, tabiri
diðerle cihad anlayýþýný, bütünüyle “Müspet Hareket”e göre
örgülemiþ olduðuna dair kanaatimizden kaynaklanmaktaydý.
Zira her halükarda pozitif düþünce ve ruh halinde kalmayý
salýk veren Hocaefendi, dinin emirlerini kýlý kýrk yararcasýna,
ciddi bir titizlikle yerine getirmenin bir yiðitlik; zulme
uðransa da zulmetmemeyi, ezilinse de kimseyi ezmemeyi,
hep Müslüman karakterinin gereðini sergilemeyi de en
büyük bir kahramanlýk olarak görüyordu. Bunlara kýyasla
savaþ meydanlarýnda ölmenin küçük kalacaðýný ifade ediyor,
çünkü sergilenen böyle bir cehdin, din için belki her gün
defalarca ölüp dirilme ve dava için ayakta kalma azim ve
gayretinden nebean ettiðini vurguluyordu.3 Yine bu konudaki yönlendirmelerini yaparken: “Sükutumuz, üslubumuza
emanet.. misliyle mukabele, bizim kitabýmýzda zalimce bir
kaide.. dövene elsiz, sövene dilsiz davranma, vicdanlarýmýzla
aramýzdaki mukavelenin gereði.. ne yapalým, Allah, ýsýrmak
için bir diþ, parçalamak için de vahþi bir pençe vermemiþ,
elimizden bir þey gelmez ki...! Ayrýca, herkes kendi karakterinin gereðini sergiler, karakterimize raðmen farklý bir tavýr
takýnmayý kendimize karþý saygýsýzlýk saydýk ve böyle bir
saygýsýzlýðý irtikap etmemek için, gürül gürül konuþacaðýmýz
bir yerde sadece yutkunmakla iktifa ettik.”4 diyerek aslýnda
müspet hareketle ne kadar bütünleþtiðini ve onu nasýl zirvede örneklendirdiðini dile getirmiþ oluyordu. Dahilde
ve hariçteki bütün olumsuzluklar, yanlýþlýk yaptýrmamalý;
üslup, hiçbir þeye kurban edilmemeli; duruþ, bütün tahriklere raðmen deðiþtirilmemeli idi. Ancak böyle yapýlýrsa bir gün
3
4

Gülen, Kýrýk Testi 30/05/05.
Gülen, Iþýðýn Göründüðü Ufuk, 216.
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buzlar eriyecek, aradaki mesafeler kapanacaktý. Bunun içinde her þeye raðmen, çizginin altýna düþülmeyecek, olumlu ve
yapýcý olma hususunda direnilecek ve bütün çýldýrtýcýlýklara
karþý da sabredilecekti...
Çalýþmanýn ikinci bölümünde ise “Ýslam’da Cihad ve
Savaþ” konularýný ele almaya çalýþtýk. Ýlk kýsýmda “Ýslam’da
Cihad”ý incelerken Kur’an ve hadislerde cihadý anlamaya gayret ettik. Onun çeþitleri, büyüðü ve küçüðü üzerinde durduk. Bu farkýn nisbi olduðunu, aslýnda küçük
cihadýn da Allah katýnda fevkalade muteber olduðunu
ifade ettik. Bir müminin kendi dini hayatýný kusursuz
yaþamaya çalýþmasýndaki azim ve gayretinin en güzel bir
büyük cihad olduðuna dair inancýmýzý dile getirdik. Aslýnda
bunlarý yaparken de her çeþidiyle cihadýn, halis ve salih bir
Müslümanýn her an gündeminde olduðunu, Müslümanca
yaþamanýn temelinde cihadýn bulunduðunu satýrlara ve satýr
aralarýna serpiþtirmeye niyetlenmiþtik.
Bu arada Kur’an’ýn, savaþ manasýna kullandýðý “kýtal”
kelimesi ile “cihad” kelimesini birbirinden ayýrdýðýna vurguda bulunduk. Cihadýn sadece savaþtan ibaret olduðu
yönündeki kanaat, Ýslam’ýn çok önemli bir yanýný daraltmak
olurdu. Bunun böyle olmadýðýný, savaþýn, cihadýn sadece bir küçük parçasý olduðunu ýsrarla söyledik. Cihadýn,
“Cenab-ý Hakk’la, kullarýný buluþturmak, bu buluþmaya
mani olan bütün engelleri ortadan kaldýrmak” olduðunu,
ayrýca; saðlam bir itikada sahip olma gayretinden; o itikadýn
pratikteki görüntüsü manasýna gelen ibadetlerdeki istikamete; oradan da hayatýn bütün karelerini Ýslami ýþýltýyla
aydýnlatmaya varýncaya kadar her bir zaman dilimininde
gösterilen gayretin; Allah Rýzasýna kilitli yapýlan her türlü
cehd ve uðraþýn cihad olduðunu ifade edip onun kapsama
12
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alanýnýn geniþliðine dikkatleri çektik. Bu yaklaþýmý daha da
belirginleþtirebilmek için Saadet Asrý’ndan örnekler verdik.
Ýkinci kýsýmda ise ‘Ýslam’da Savaþ’ hususunu baþlýða
taþýyýp farklý bakýþ açýlarý sunmaya çalýþtýk. Savaþýn, insanlarýn
dinleri yüzünden baský görmelerini önlemek; kaba kuvvet ya
da bu anlama gelebilecek þiddete karþý insanlarý güvence
altýna almak; Müslümanlarýn baþýna ayartýcý, saptýrýcý ve
yozlaþtýrýcý faktörlerin musallat edilmesine engel olmak
gibi sebepler durumunda söz konusu olduðunu/olmasý
gerektiðini vurguladýk. Konuyu kaynaklarda araþtýrýrken,
Ýslam’ýn müsaade ettiði savaþýn çok sýký þartlarla ve fevkalade
kýsýtlamalarla ancak yapýlabileceðini gördük. Kiþilerin kendi
baþlarýna böyle bir iþ yapmalarýnýn mümkün olmadýðýný;
bunun devlet bazýnda ele alýnýp öylece karara baðlanmasý
gereken bir nezakete sahip olduðunu ve böyle olsa bile en
son baþvurulmasý, mecburen ve þartlara uygunluk içerisinde
yerine getirilmesi gerektiðini ifade ettik.
Çalýþmada özetle maddi kýlýcýn kýlýfýna girdiði, iknanýn
da temsille ancak baþarýya ulaþabileceði; buna mukabil
sertliðin savaþ zamanýnda söz konusu olmakla beraber onun
da þartlarýnýn olduðu; bunun dýþýnda barýþ, adalet ve mülayemetin esas ve asýl olduðu mesajýný vermeye çalýþtýk.
Bu küçük çalýþma; çaða özel, büyükler tarafýndan
belirlenmiþ ve takip edilmiþ “Müspet Hareket” ve “Manevi
Cihad” hakkýnda kýsýtlý da olsa bir fikir verme; dar bir
açýdan da olsa Ýslam’ýn savaþa bakýþýný ifadelendirip yararlý
olma ve Allah Teala katýnda da makbul bir hayýrlý amel olabilme beklentisi içerisindedir.
Mehmet Þeker
Ýstanbul 2005
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I. BEDÝÜZZAMANDA MÜSPET HAREKET
1. Bediüzzamanýn, Problemleri Teþhisi
ve Tedavi Yollarý
Bediüzzaman, ilim aðýrlýklý bir cihad modeli sunmuþtu.
O, ilmin elde edilmesi durumunda birçok problemin de
çözüleceðine inanmaktaydý. Bu yüzden de sýk sýk onu nazara
verdi: “Bundan böyle insanoðlu, bütün kuvvetini ilimden
alacak, hüküm ve kuvvet, ilmin eline geçecektir.”5 diyordu.
O, Ýslam dünyasýnýn Batý’dan geri kalmasýnýn yaný
sýra, Müslümanlarýn içe dönük problemlerini ve çözüm
yollarýný: “Bizim düþmanýmýz cehalet, zaruret, ihtilaftýr.
Bu üç düþmana karþý sanat, marifet, ittifak silahýyla cihad
edeceðiz.”6 þeklinde özetlemekteydi. Asýl ve gerçek düþmanýn
bizi bu kadar düþürüp yaratýlýþ gayemizden uzaklaþtýranýn,
neticesi dini bilmeme olan cehalet, neticesi kötü ahlak olan
fakirlik ile neticesi garaz ve ikiyüzlülük olan ihtilaf olduðunu
söylüyor ve biraraya gelip bu insafsýz düþmanlara karþý
hücuma geçilmesi gerektiðini ifade ediyordu.7
5
6
7

Nursi, Sözler, 272.
Nursi, Divan-ý Harb-i Örfi, 15.
Nursi, Asar-ý Bediiye, 381.
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a. Cehalet/Ýlim
Cehalet, bu üç büyük problemin birincisi, diðer problemlerin de kaynaðýdýr. Cehalet, bilmeme manasýna gelir.
Bununla beraber bir þeyi hakikatýnýn tersine bilmek de cehalet sayýlmakta; yapýlmasý gerekli olan þey hususunda inat
etmek de cehalet kabul edilmektedir. Bir müslümanýn bile
bile namaz kýlmamasý gibi.8
“Ahir zamanda hakimiyet ve kuvvet, ilmin eline
geçeceðinden sadece kuvvete dayanan hükümetler çabucak
ihtiyarlayacak, buna mukabil, ilme dayanan devletler ise
hýzýrvari ebedi bir hayata mazhar olacaklardýr. Bu sebeple
devlet, muhakkak ilme yönelmelidir.”9
“Evet içtimai sýkýntýlarýmýzýn en birinci sebebi, milli sefaletlerimizin en önemli saiki cehalettir. Allah bilmeme, peygamber tanýmama, dine karþý lakayt kalma, maddi-manevi tarihi
dinamiklerimizi görmeme manasýna gelen cehalet, hiç þüphesiz
o gün-bugün baþýmýzýn en büyük belasýdýr.. ve Bediüzzaman
da ömrünü bu öldürücü mikropla savaþa vakfetmiþti. Ona
göre kitleler, ilimle, irfanla aydýnlatýlmadýkça, toplum sistemli düþünmeye alýþtýrýlmadýkça ve yanlýþ, sapýk düþünce
akýmlarýnýn önü alýnmadýkça, milletimiz için kurtuluþ ümidi
beslemek abestir. Evet, o cehalet yüzünden deðil midir ki;
kainat Kur’an’dan, Kur’an da kainattan koparýldý.. koparýldý
ve biri, varlýðýn sýrlarýný bilmeyen, eþya ve hadiselere kapalý,
baðnaz ruhlarýn hayal zindanlarýnda yetim kaldý; diðeri
de her þeyi maddede arayan ve manaya karþý bütün bütün
kör, mük'ab cahillerin elinde bir kaos halini aldý. Yine bu
cehalet sebebiyle deðil midir ki; bu mübarek dünya, en
münbit ovalarý, en feyyaz obalarý ve en bereketli ýrmaklarýna
8
9

Ragýb, Müfredat, c-h-l mad.
Nursi, Münazarat, 134.
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raðmen, zaruret ve sefaletlerin pençesinde inim inim inlemekte ve eski kapýkullarýna dilencilik etmekte.”10
Cihad modelinin temelinde ilim olan Bediüzzaman,
çözümü de ilimde görüyordu. “Ýstikbalde silah, kýlýnç yerine
hakiki medeniyet ve maddi terakki ve hak ve hakkaniyetin
manevi kýlýçlarý düþmanlarý maðlup edip daðýtacak.” demekteydi.11 Artýk, cihadýn cephelerden ziyade, Kur’an’ýn hikmeti
ile fen ve sanatýn dayanýþmasý þeklinde yapýlacaðýndan,
bir de herkesin kendi aleminde bir kumandan olup, kendi
küçük aleminde büyük cihadla yükümlü olduklarýndan bahsetmekteydi.12
b. Zaruret/Þevk
Ýkinci büyük problem, zaruret de denilen fakirlik kýskacý
olup Müslümanlarýn maddi ve teknik yönden geri kalmasýna
sebebiyet vermiþtir.
Hayat, bir faaliyet ve harekettir. Bütün faaliyet ve gayretin temelinde þevk yatar. Geçmiþte, zamanýn þartlarýný yeterince göz önüne alamayan bir kýsým yetersiz alim ve hocalar,
bazý dini metinlerin zahirlerine baðlý kalarak insanlarý yanlýþ
bir tevekkül anlayýþýna iterek çalýþma þevkini kýrmýþlardýr.13
Halbuki çalýþma þevk ve arzusu, kiþinin himmeti yani milletini düþünme duygusuyla çok yakýndan alakalýdýr. “Kimin
himmeti milleti ise o tek baþýna bir millettir.”14 Devletini
ve milletini düþünen ve seven insanlar ancak devletini ve
milletini ihya edebilirler. Ýþte, Müslümanlarda uyandýrýlmasý
gereken duygu ve his budur.
10
11
12
13
14

Gülen, Ruhumuzun Heykelini Dikerken, 83.
Nursi, Hutbe-i Þamiye, 35.
Nursi, Münazarat, 68.
Nursi, Münazarat, 78.
Nursi, Hutbe-i Þamiye, 56.
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“Çalýþma kanunu”, Cenab-ý Hakk’ýn kainata koymuþ
olduðu kurallardan birisidir. Bu kurala uyup uymamanýn
karþýlýðý bu dünyada peþin olarak verilir. “Çalýþmanýn
mükafatý servet, ataletin (tembelliðin) cezasý sefalettir.”15
c. Ýhtilaf/Ýttifak
Ýhtilaf; keþmekeþlik, zýtlaþma, düþmanlýk yapma gibi
manalara gelir. Bunun zýddý ittifaktýr. Ýttifakta kuvvet ve
hayat; uhuvvette saadet vardýr. Hiçbir gücün ittifaka karþý
durmasý mümkün deðildir.
Müslümanlar arasýnda kopan dini baðlarýn özünde
iman zaafý vardýr. Bir baþka ifadeyle imanda zaafiyet ihtilafý
doðurmuþtur. Halbuki, ittifak heva ve heveste deðil, Hak’da
ve Hüda’dadýr.
Müminler arasýnda birliði gerektiren baðlar, Uhud
Daðý büyüklüðünde ve Kâbe kudsiyetindedir. Ýhtilaf ve
ayrýlýða götüren sebepler ise çakýl taþlarý kadar küçüktür.
Dini deðerleri düþünmeden mümine küsüp darýlmak, çakýl
taþlarýný Uhud Daðýndan daha büyük, Kâbe’den daha deðerli
tutmak gibi olur.16
Ýslam âlemindeki ayrýlýðýn önüne geçebilmek için ittifakla
herkesin kabul ettiði Allah, Hz. Peygamber ve Kur’an gibi
yüce maksatlara yönelmek, detaylarda boðulmamak þarttýr.17
Ýmanda þuura erme, insanlar arasýnda eþitliði saðlama,
ihtilaf edilen hususlarda sevad-ý azam denilen ekseriyetin genel yaklaþýmýna uyma gibi hususlar, ihtilafý ortadan
kaldýrma veya en azýndan yüzdesini düþürme açýsýndan
önemli hususlardýr.18
15
16
17
18

Nursi,
Nursi,
Nursi,
Nursi,

Sözler, 726.
Mektubat, 287.
Tuluat, 84.
Hutbe-i Þamiye, 124.
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Muhabbet ön plana çýkarýlýp, düþmanlýða düþmanlýk edilmelidir. “Muhabbet fedailerinin husumete vakti yoktur.”19
Bediüzzaman, ýsrarla bu üç düþmana dikkatleri çekmiþtir.
Batý’nýn teknoloji ile bizi manevi baský altýna aldýðýný, bizim
de fen ve sanat silahýyla Ýla-yý Kelimetullah’ýn en müthiþ
bu üç düþmanýna karþý cihad etmemiz gerektiðini her yeri
geldiðinde açýkça ifade etmiþtir.
Bu problemlerin, bizi yapmamýz gereken en mukaddes
vazifeden, Allah’ýn Yüce adýnýn herkes tarafýndan bilinmesi vazifesinden alýkoyduðunu söylemekteydi. Onun bu
düþmanlarla yaka paça olma niyeti, Allah rýzasý yörüngeli, O’nu
duyurma gayeli idi. Bediüzzaman, bunlarla uðraþmaktan, asýl
yapmamýz gereken vazifeyi yapamadýðýmýzdan yakýnýyordu.
Batý’nýn medeniyette yüksek bir seviyeyi yakaladýklarýný
kabul eden Bediüzzaman, bir baþka açýdan da onlara
karþý cihadýn maddi silahla deðil, ikna yolu ile olacaðýna
inanmaktaydý. O, maddi terakki için çalýþmanýn dini bir
vecibe olduðunu söylerken, Avrupa’nýn güzel yanlarýný almada bir mahzur olmadýðýný da ifade etmekteydi.20 Geleceðin
en güçlü silahýnýn belaðat ve cezalet olduðunu hususuna da
deðiniyordu.21 Ona göre artýk ferdi cesaret dönemi geçmiþ,
bunun yerini bilimsel cesaret almýþtý.22 Ve yeni nesillere:
“Kýlýnçlarýnýzý fen ve sanat ve tesanüd-ü hikmet-i Kur’aniye
cevherinden yapmalýsýnýz!”23 tavsiyesinde bulunmaktaydý.
Bütün bilimlerin kendi dilleriyle Allah’tan bahsettiklerini,
bu yüzden de çocuklarýn mutlaka okullara gönderilmesini
tavsiye etmekteydi.24
19
20
21
22
23
24

Nursi, Divan-ý Harb-i Örfi, 57.
Nursi, Asar-ý Bediiye, 350.
Nursi, Sözler, 264.
Nursi, Divan-ý Harb-i Örfi, 28
Nursi, Divan-ý Harb-i Örfi, 54.
Þahiner, Son Þahitler, 372.
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Verilen örneklerde görüleceði üzere Bediüzzaman,
problemleri teþhiþ edip býrakmýyor, tedavi yollarýný da
gösteriyordu. O, cehaletin önüne ilmi çýkardýðý gibi,
fikri ayrýlýðýn karþýsýna da uhuvveti çýkarmýþ, birliktelikte
hayat olduðunu ifade etmiþti.25 Müslümanlar arasýndaki
ihtilaflarýn, iman zaafý, bencillik, en doðruyu (ehakk) aramak
gibi bir kýsým eksikliklerden ve yanlýþ davranýþlardan ileri
geldiðini belirtmiþti. Ona göre, Müslümanlarý geri býrakan
altý hastalýktan birisi de “ehl-i imaný birbirine baðlayan nurani rabýtalar”dan habersiz olmaktý.26 Öyleyse bu imani, dini
baðlarý ortaya çýkarýp harekete geçirmek gerekmekteydi.
Vahdetin temin edilmesinde, korku ve baskýnýn hiçbir fayda
saðlamayacaðýný, bilakis aradaki nifak ve tefrikayý daha da
artýrmaktan baþka bir iþe yaramayacaðýný söylemekteydi.27
Bir de ihtilaftan kurtulabilmek için tartýþma konusu olmayan yüksek maksatlara nazar edilmeliydi. Bizim
Allah’ýmýz, Peygamberimiz, Kur’an’ýmýz bir iken teferruat
veya yorum farklýlýklarý vahdeti bozmamalý idi. Allah sevgisi düstur tutulsa, hakikat aþký davranýþlarýmýza hükmetse,
yaþanýlan fikir ve düþünce farklýlýklarý doðru bir mecraya
kanalize edilebilirdi.28
d. Enaniyet/Ýhlas
Bediüzzaman, ihlaslý ve hakperest olmanýn da problemleri ortadan kaldýrmada çok tesirli olacaðýna inandý. Uhuvvet
ile ihlasý hemen her zaman beraber zikretti. O, kardeþlik tam
tutturulamadýðýnda, kâmil ihlasa da ulaþýlamayacaðýný hep
söyledi.29 Nur mesleðinin esasýnýn, tam ihlas ve enaniyeti
25
26
27
28
29

Nursi,
Nursi,
Nursi,
Nursi,
Nursi,

Asar-ý Bediiye, 356.
Hutbe-i Þamiye, 20.
Divan-ý Harb-i Örfi, 52.
Sunuhat, Tuluat, Ýþarat, 83.
Lemalar, 222.
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terketme olduðunu, ancak samimiyet, ihlas ve uhuvvetle bu
yolda yürünülebileceðini anlattý.30
Kardeþlik, muhabbet ve insaf düsturlarý üzerinde durdu.
Ýttifak etmenin, tevfik-i Ýlahiye bir davetiye çýkarma manasýna
geldiðini, hakkaniyet ve hakperestliði korumanýn önemini,
hakký batýlýn savletinden kurtarmak için, nefsini, enaniyetini, izzetini, hissiyatýný terk etmekle ihlasýn kazanýlabileceðini
ifade etti.31
Terakki edilmesi gerekli hususlarý sayarken fevkalade sadakat ve sebat, ileri derecede irtibat ve ihlasý saydý.32
Müspete yönlendirmeyi böyle yaparken, “Bize eza ve cefa
edenlere karþý hiçbir talebemin kalbinde zerre kadar intikam
emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i Nur’a sadakat
ve sebatla çalýþmalarýný tavsiye ederim.”33 diyerek hem olumsuz açýlýmlara giden yollarý kapattý hem de sebat dersi verdi.
“Madem mesleðimiz azami ihlastýr, deðil benlik enaniyet,
dünya saltanatý da verilse, baki bir iman meselesini o saltanata
tercih etmek azami ihlasýn iktizasýdýr.”34 diyerek sýk sýk en çok
deðer atfettiði hususa göndermelerde bulundu.
Hakkýn gereðinin ittifak; faziletin yardýmlaþma; yardýmlaþmanýn, birbirinin imdadýna yetiþmek; dinin gereðinin
kardeþlik35 olduðunu ifade ederek hep manevi baðlarýn kuvvetlendirilmesine vurgu yaptý.
e. Yeis/Ümit
Bediüzzaman, 1911 yýlýnda Þam alimleri tarafýndan Þam’a
davet edilmiþ, 35 yaþýnda iken yüz kadar ilim ehli zevatýn
30
31
32
33
34
35

Nursi,
Nursi,
Nursi,
Nursi,
Nursi,
Nursi,

Þualar, 302; Emirdað Lahikasý, 1/166.
Lemalar, 151.
Kastamonu Lahikasý, 89.
Emirdað Lahikasý, 2/81.
Emirdað Lahikasý, 2/246.
Sözler, 408.
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da bulunduðu onbin kadar Müslümana, Emevi camiinde
Arapça bir hutbe irad etmiþti. Bu hutbesinde Müslümanlarýn
problemlerine temas etmiþ, çok beðenilen hutbe, bir hafta
içerisinde iki defa da basýlmýþtý.
Ýþte bu hutbesinde Bediüzzaman, Batýnýn maddi açýdan
terakki edip yükselirken, Müslümanlarýn çeþit çeþit hastalýklara maruz kaldýðýný, bu durumun da onlarý orta çaða
hapsedip, ilerlemelerine engel olduðunu ifade etmiþti.
Ona göre; ümitsizlik manasýna gelen yeis, Müslümanlarýn
içerisinde hayat bulup dirilmiþ; sýdk ve doðruluk, siyasi ve
toplumsal hayatta ölmüþtür. Buna mukabil düþmanlýk sevilir
hale gelmiþ; müminler, birbirlerini baðlayan nurani baðlarý
unutmuþtur. Ýstibdat, bulaþýcý hastalýk gibi ortalýðý sarmýþ
ve Müslümanlar, baþkalarýndan ziyade kendilerini düþünür
olmuþlardýr.
Maalesef ümitsizlik, Müslümanlarýn maneviyatýný kýrmýþ, onlarý esir haline getirmiþtir. Tembellik ve gevþeklik
bir bahane gibi kullanýlmýþ, neme lazýmcýlýk belirmiþ,
Müslümanlar Ýslam’a hizmet etme gibi hakiki vazifelerinden
uzaklaþmýþlardýr.
Halbuki Kur’an: “Allah’ýn rahmetinden ümidinizi kesip
me’yus olmayýnýz.”36 ümit bahþeden ayetiyle müminin ümitsizlikten uzak olmasý gerektiðini açýkça ifade eder. Yeis,
mükemmelliðe sýçramaya mani dehþetli bir hastalýk olup
Ýslam’ýn izzetine bütün bütün zýttýr.
Ýslamiyet, hem maddi-manevi terakkiye açýktýr ve hem
de onu desteklemektedir. Müslümanlar, þimdiye kadar
Ýslam’a sahip çýktýklarý nispette medeniyette ilerlemiþler,
terakkiye mazhar olmuþlardýr. Ýslam’ý yaþamada zaaf gös36

Zümer, 39/53..
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terdiklerinde ise düþüþe geçmiþler, bela ve maðlubiyetlere
maruz kalmýþlardýr. Tarih buna þahittir.37
f. Yalan/Sýdk
Sýdk ve doðruluk, toplum hayatýnýn esasý, Ýslam’a ait
ulvi özelliklerin en önde gelenlerindendir. Kaybettiðimiz
bu seciyeyi de içimizde ihya edip manevi hastalýklarýmýzýn
tedavisi gerekmektedir.
Ayrýca uzaklaþýlan, unutulan sevgi, tekrar hatýrlanmalý
ve sevilmelidir. Muhabbete en layýk þey yine muhabbettir.
Toplum hayatýný bitiren husumet ve düþmanlýk, her þeyden
ziyade nefrete müstehak ve zararlý bir sýfattýr.
Bediüzzamana göre milliyetçiliðin ruhu ve esasý
Ýslamiyettir. Bu itibarla hangi ýrktan ve milletten olursa
olsun Müslümanlar, bir aþiretin mensuplarý gibidirler. Öyle
bir kardeþlik ile birbirleriyle alakadar ve nurani atkýlar ile
birbirlerine baðlýdýrlar.
Bir insanýn kýymeti, himmeti nispetindedir. Kimin
himmeti milleti ise, o tek baþýna küçük bir millettir. Bu
doðrularla hareket eden milletler, terakki edip yükselmiþler.
Buna mukabil, kendi mallarý olan bu hakikatten uzaklaþan
Müslümanlar, periþaniyete maruz kalmýþlardýr.
Ýslam’ýn öngördüðü sosyal yapý, çok çarký olan bir fabrika gibidir. Çarklardan birisindeki gerilik sistemi bozar,
fabrikayý atalete uðratýr. Onun için, Müslümanlar ittifak
etmeli, þahsi kusurlarý görmezlikten gelmelidirler.
Bediüzzaman, Ý’la-yý Kelimetullahýn yani Allah’ýn
yüce adýný her tarafa duyurmanýn, O’nun yüce adý ile
gönülleri diriltmenin, hakiki medeniyete girmekle mümkün olabileceðine; istikbalde, silah, kýlýç yerine, hakiki
medeniyet, maddi terakki ve hak ve hakkaniyetin manevi
37

Nursi, Hutbe-i Þamiye.
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kýlýçlarýnýn, düþmanlarý maðlup edip daðýtacaðýna çok iyi
inanmýþtýr.38

2. Müspet Hareketin Açýlýmý
a. Hudeybiye Antlaþmasý ile Müspet Hareket Ýliþkisi
Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem’in
hayatýna müsahama ve mülayemet hakim idi. Cenab-ý Hakk
O’na “Onlara karþý müsamahalý ol, ve selam de...”39 demiþti.
O da hep bu emre uydu, hep hoþgörü solukladý. Etrafýndaki
hemen herkes bu yumuþaklýktan nasibini almýþtý. Kendisine
nasihatta bulunmasýný isteyene defalarca “kýzma”40 dedi. Bir
zat gelip mescide bevledince, Ashab Efendilerimiz rahatsýz
olmuþlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarý
teskin etmiþ: “Üzerine bir kova su dökün.” dedikten sonra:
“Siz, güçlük çýkarmak için deðil, kolaylaþtýrýcý olmak için gönderildiniz.”41 diyerek misyonunun özüne dikkatleri çekmiþti.
Aiþe validemize iftirada bulunan münafýklarýn elebaþýsýný
bile affetmiþ, hicret esnasýnda hamile kýzý Zeyneb’i iterek
çocuðunu düþürmesine sebeb olan kiþiyi de baðýþlamýþtý.42
Zaten O sallallahu aleyhi ve sellem: “Müjdeleyin, nefret
ettirmeyin, kolaylaþtýrýn, zorlaþtýrmayýn.”43 mesajlarýný vermek suretiyle Ýslam’ýn ruhunu her zaman dile getiriyordu.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine’ye hicret ettiðinde Müslümanlar, Arap müþrikler ve Yahudiler
olmak üzere üç farklý grupla karþýlaþtý. Kendisi, Medine’nin
en güçlü kabileleri olan Evs ve Hazreç tarafýndan davet
38
39
40
41
42
43

Nursi, Hutbe-i Þamiye.
Zuhruf, 43/89.
Buhari, Edeb, 76; Tirmizi, Birr, 73; Muvatta, Hüsnü’l-Huluk, 11.
Buhari, Vudu, 85; Edeb, 80; Ebu Davud, Taharet, 136; Tirmizi, Taharet, 112.
Kahdehlevi, Hayatü’s- Sahabe, 1/370.
Buhari, Ýlim, 11; Cihad, 164; Müslim, Cihad, 5; Ebu Davud, Edeb, 17.
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edilmiþti. Medine’de hakim konumunda idi. Böyle olmasýna
raðmen O, hiç kimseye baský uygulamadý. Herkesi kendi
konumu ve kimliði ile kabul etti. Kendine muhatap almadýðý
herhangi bir grup veya kiþi olmadý. O’na ulaþmak isteyenler
rahatça ulaþtýlar. Hatta belki çoðu zaman O, muhtemel yanlýþ
anlamalarýn önüne geçebilmek, kendinde olan güzelliði gösterebilmek için insanlara ulaþma yollarýný aradý.
Çevre ülkelerden de haberdardý. Mekke’de sýkýntýlar
artmaya baþlayýnca, Müslümanlarý kafileler halinde
Habeþistan’a gönderdi. Habeþ Necaþi’si Ashame’nin dindar
bir Hýristiyan olduðunu biliyordu. Ashame, misafirlerine
iyi davrandý. Bilahare Müslümanlýðý kabul etti. Vefatýnda
da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun gýyabi cenaze
namazýný kýldý.44
Necran bölgesinden Hýristiyanlar gelmiþ, Allah Rasulü
onlarý mescidde kabul etmiþti. Kendilerine göre ibadet vakitleri geldiðinde mescidden çýkýp, dýþarýda ibadet edip gelmek
istediler. Efendimiz, mescidin de bir mabet olduðunu, isterlerse burada da ibadetlerini eda edebileceklerini söyledi.
Bunun üzerine onlar da, Mescid-i Nebevi’de ayinlerini yerine getirdiler.45
Hasýlý, Saadet Asrýndaki ruh ve mana, bütünüyle yapýcý
ve hakikata taþýyýcý mahiyette idi. Bediüzzaman Hazretlerinin
seslendirdiði “Müspet Hareket” kavramý da, Saadet Asrýnýn
ruhundan süzülen, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem
tebliðindeki o engin ufuk ve müsamahasýndan özümsenen
bir hakikatler manzumesi olarak kendini gösterdi. Bunun
en bariz göstergelerinden birisi de “Hudeybiye Antlaþmasý”
olduðu için bu husus üzerinde durmak istiyoruz.
44
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Ýbn Ýshak, Sire, 1/280.
Ýbn Hiþam, Sire, 2/196.
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Peygamberimiz rüyasýnda kendisini Kabe’yi tavaf
esnasýnda, saçlarýný týraþ ederken görmüþtü. Ashabýna bu
rüyasýný anlatmýþ, Kabe’yi ziyaret müjdesini vermiþti. Ashab
1400 kiþilik bir grup halinde Umre yapmak niyetiyle
yanlarýna 70 kadar kurbanlýk deve de alýp yola koyulmuþlardý.
Müþrikler, Müslümanlarýn Mekke’ye doðru yola çýktýklarýný
haber alýnca onlarý þehre sokmama kararý aldýlar. Bununla da
yetinmeyip Halid b. Velid komutasýnda 200 kiþilik bir süvari
birliðini de yola çýkardýlar. Efendimiz geliþmeleri duyunca
güzergah deðiþtirdi. Çarpýþma düþünceleri olmadýðý için
yanlarýna silahlarýný almamýþlardý. Belirlenen yeni güzergahtan Mekke’ye doðru gidilirken Efendimizin devesi Kasva
aniden çöküverdi. Onun böyle bir âdeti hiç yoktu. Efendimiz
sallallahu aleyhi ve sellem: “Zamanýnda fili hareket ettirmeyen Kuvvet, þimdi de Kasvayý hareket ettirmiyor.” dedi.
Allah Rasulü’nün sevkiyle ayaða kalkan deve, Mekke’ye
doðru deðil de Hudeybiye tarafýna dönünce Müslümanlar
da o tarafa yöneldi ve nihayet orada konakladýlar. Efendimiz
Mekke’ye elçiler vasýtasýyla, “Bizimle Kabe’nin arasýna girmesinler, biz sadece Beytullah’ý ziyaret etmeyi ve umre yapmayý
istiyoruz, gelin uzlaþalým.” mesajlarý gönderiyordu. Önceki
elçilerin gidiþi fayda vermeyince bu defa da Mekke’ye,
orada itibarý çok olan Hz. Osman’ý gönderdi. Fakat onun
çabalarý da bir sonuç vermedi. Müþrikler bunu bir zillet
kabul ediyor, aleme rezil olmamak için ne pahasýna olursa
olsun Müslümanlara Mekke’ye giriþ izni vermiyorlardý. Hz.
Osman’a istediði gibi Kabe’yi ziyaret ve tavaf edebileceðini
söylediler. Onun, “Efendimiz Kabe’yi ziyaret etmedikçe ben
de orayý ziyaret etmem.” demesine müþrikler fena halde
bozuldu. Bu yüzden de Hz. Osman’ý birkaç gün göndermeyip göz hapsinde tuttular. Bu, Hudeybiye’ye Hz. Osman’ýn
þehid edildiði þeklinde yansýdý. Bu habere göre de artýk
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Kureyþin üzerine yürümekten baþka çare kalmamýþtý. Zahire
göre Mekkeliler hem sulh teklifine yanaþmýyor, hem de
elçiyi öldürüyordu. Efendimiz ashabýný topladý. Allah ve
Rasulü uðrunda ölünceye kadar çarpýþacaklarýna dair onlardan biat aldý. “Rýdvan Biatý” adýyla meþhur olan bu hâdise
semure aðacýnýn altýnda gerçekleþmiþti. Sadakat imtihanýný
baþarýyla geçen sahabe, “Sana biat edenler, gerçekte Allah’a
biat etmektedir. Allah’ýn eli, onlarýn ellerinin üzerindedir.
Kim ahdini bozarsa, kendi aleyhine bozmuþ olur ve kim
Allah'a verdigi sözü tutarsa Allah ona büyük bir mükafat
verecektir.” ve “Andolsun ki Allah, aðacýn altýnda sana biat
ettikleri vakit o müminlerden razý olmuþtur.”46 beyanlarýyla
taltif edildi.
Bu biat haberini duyan Mekkeliler, korkuya kapýldýlar.
Efendimizin kararlýlýðý onlarý hayli korkutmuþtu. Hemen Hz.
Osman’ý serbest býrakýp Amr b. Süheyl’i anlaþma yapmak
üzere Hudeybiye’ye gönderdiler. Barýþýn saðlanabilmesi için
görüþmeler baþladý. Fakat Mekkeli heyet zorluk çýkartýyordu.
Örneðin, anlaþma þartlarý yazýlýrken baþýna “Bismillahirrahm
anirrahim”in yazýlmasýný kabul etmediler. Mekkeliler, Allah
(c.c.)’a inanýyor, fakat O’na putlarý eþ tutuyorlardý. Önceden
aþina olduklarý “Bismike Allahümme” ifadesini tercih ettiler.
Efendimiz kabul etti. “Allah Rasulü Muhammed ile Süheyl
bin Amr’ýn anlaþmasý” ifadesindeki “Allah Rasulü” ifadesine
de itiraz ettiler. “Senin Allah Rasulü olduðuna inansak, zaten
ayný safta olurduk.” kabilinden sözler sarfettiler. Efendimiz,
“Abdullah oðlu Muhammed” olarak yazýlma teklifini de
kabul etti. Katiplik yapan Hz. Ali, baðlýlýðýnýn göstergesi olarak bu ifadeyi silemeyeceðini arzedince Efendimiz, “Öyleyse
46

Feth, 48/10, 18.
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göster ben sileyim.” dedi ve sildi. Allah Rasulü, barýþa giden
yoldaki manileri iþte böyle ortadan kaldýrýyor, sulhe ciddi
taraftar olduðunu ortaya koyuyordu.
Uzun görüþmelerden sonra neticeye varýldý. Buna göre:
1- Müslümanlarla müþrikler 10 yýl süreyle savaþmayacaklar, birbirlerine saldýrmayacaklardý.
2- Müslümanlar bu sene Kabe’yi ziyaret etmeden
geri dönecekler, ancak gelecek yýl umre yapabileceklerdi. O zaman diliminde Mekkeliler þehri boþaltacaklar,
Müslümanlar da umreye silahlý gelmeyeceklerdi.
3- Mekke’den birisi Müslüman olarak Medine’ye sýðýnýrsa
iade edilecek, fakat Medine’den, Mekke’ye sýðýnanlar iade
edilmeyecekti.
4- Arap kabileleri, istedikleri tarafla anlaþabileceklerdi.
Dýþ görünümüne ve ilk algýlamalara göre, þartlar Müslümanlarýn aleyhine idi. Ashab-ı Kiram, büyük hayal kýrýklýðý
yaþýyor, þartlarý bir aþaðýlanma kabul ediyordu. “Sen Allah’ýn
Rasulü deðil misin? Davamýz hak deðil mi? Bu zilleti niye
kabul ediyoruz.” diyen Hz. Ömer’in sözleri, Müslümanlarýn
genel üzüntülerinden doðan tepkinin dile getiriliþinden baþka
bir þey deðildi. Fakat þüphesiz Efendimiz, neyin hayýrlý veya
þer, neyin izzet veya zillet olduðunu en iyi bilendi.
Allah Rasulü’nün, kurbanlarýný kesip baþlarýný týraþ etmeleri ricasý hüsnü kabul görmedi. Ümmü Seleme validemizin
tavsiyesi üzerine kendi kurbanýný kesti ve týraþ oldu. Bunun
üzerine bütün Müslümanlar yarýþýrcasýna kurbanlarýný kesip
týraþ oldular.
Hudeybiye’de on dokuz gün kalýndýktan sonra Medine’ye
doðru yola çýkýldý. Yolda, “Biz sana apaçýk bir fetih verdik. Bununla Allah senin geçmiþ ve gelecek günahlarýný
baðýþlayacak ve sana olan nimetini tamamlayacak ve seni
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doðru bir yola iletecek. Allah sana þanlý bir zafer verecek.”47
ayetleriyle baþlayan Fetih Suresi nazil oldu.48
Hudeybiye antlaþmasý birçok hayrý da beraberinde
getirmiþti. Onun getirilerinden bazýlarý þunlardýr:
1- O güne kadar Kureyþ kabilesi herkese tepeden
bakýyordu. Beytullahý kimseye kaptýrmýyor, onu ziyaret
etmek isteyenlerden “bac” denilen bir meblað alýyordu.
Kureyþ, Efendimizle anlaþýrken böyle bir þart ileri sürmeyi
unutmuþtu. Müslümanlar bir sene sonra Kabe’yi herhangi
bir meblað ödemeden ziyaret edince diðer insanlarda bir
uyanma oldu. Kureyþ, hakimiyetini kaybetmeye baþlamýþtý.
2- Ýslam resmen tanýnmýþ oldu. Mekke müþrikleri,
varlýðýný bir türlü kabul edip içlerine sindiremedikleri
Müslümanlarla anlaþma yapmak zorunda kalmýþ, mecburen
de olsa Ýslam’ý tanýmýþ oldular. Bunun diðer kabile ve devletlere de müspet yansýmasý oldu.
3- Ve en önemlisi de; en tehlikeli düþmanla 10 yýllýðýna
anlaþýlmýþtý. Böylelikle Bedir’de kýnýndan sýyrýlan maddi
kýlýç, tekrar kýnýna sokulmuþ, Kur’an-ý Kerim’in parlak
manevi kýlýcý ile kalbler ve akýllar fethe baþlanmýþ oldu.
Sulhun müspet neticeleri hemen alýnmaya baþlandý. Artýk
Müslümanlarla müþrikler serbestçe görüþüyorlardý. Ashabýn
yaþayýþlarýyla gösterdikleri Ýslam’ýn güzellikleri onlarý cezbetmeye, kavim ve kabilelerin inat ve taassublarý kýrýlmaya
baþladý. Kur’an, artýk manevi hükmünü zirvede icra ediyordu. Teblið ve irþad faaliyetlerinde büyük bir patlama
yaþandý. Büyük ve apaçýk bir fetih gerçekleþti. Bu dönem
Müslümanlarý arasýnda Halid bin Velid, Amr bin As, Osman
bin Talha gibi Mekke’nin ileri gelenleri de vardý. Bu sulh
ile Mekke’nin fethi arasýndaki iki sene zarfýnda Müslüman
47
48

Fetih, 48/1, 2.
Ýbn Sad, a.g.e. 2/95-105.
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olanlarýn sayýsý, o vakte kadarki Müslüman olanlarýn sayýsýný
geçti. Zira maksat, insanlarýn cehenneme atýlýp azapla
tanýþtýrýlmalarý deðil, gönüllerin fetholunmasý, Allah’ýn
duyurulmasý idi. Bunun için de ne yapýlmasý gerekiyorsa iþte
o yapýlmalýydý ve yapýlýyordu. Cihad bu idi.
Efendimiz, Mekke’nin fethinde, kendisine her türlü
kötülüðü yapan insanlarý affetmiþ, etrafýna merhamet ve
hoþgörü saçmýþtý. Kim bilir belki de Hudeybiye anlaþmasý ile
elde edilen barýþ sürecinde, insanlar kendilerini dinlemiþ, ve
Ýslam’ý kabul etmeye hazýr hale gelmiþlerdi.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptýðý her
icraatýnda baþarýlý oluyor, aðýr meselelerin altýndan kolaylýkla
kalkýyordu. Ýçine girdiði her iþin üstesinden gelebiliyor, hezimetten zaferler çýkarýyordu. Bütün bunlarla da arkasýnda
Sonsuz Kudret Sahibi olduðunu gösteriyor, Sonsuz Kudret
Sahibi de, Efendimizin hakkaniyetini teyit ediyordu.49
Bediüzzaman da, fikir ve düþüncelerini insanlara anlatabilmek, insanlarýn da iþittikleri hakikatlarý kendi hür
iradeleri ile dinleyip, saðlýklý kararlar verebilmeleri için
zeminin müsait olmasýna çok dikkat etmiþti. Anarþi ve terörün olduðu bir yerde, insanlarýn saðlýklý düþünemeyecekleri
açýktý. En kötü yönetim, yönetimsizlikten yeðdi. Manevi
cihadýn tam olabilmesi, þartlarýn uygunluðu ile doðru
orantýlý idi. Bu yüzden de o, her türlü zorluða, bütün tahrik
ve olumsuzluklara raðmen sesini çýkarmadý, sabretti, sabýr
tavsiyesinde bulundu. Tansiyonu artýracak her türlü söz
ve davranýþtan uzak durdu, etrafýný da uzakta tuttu. Zorla
güzellik olmayacaðýný biliyordu. Hakkýn hatýrý âli olduðu
için bütün bunlara katlanmak gerekliydi. O: “Medenilere
galebe ikna iledir” diyerek çaða ait bir usûl telkin ediyordu.
Kaba kuvvetle insanlarýn gönlü fethedilemezdi. En uygun
49

Gülen, Sonsuz Nur, 1/459.
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metot, en müsait zeminlerde inkiþaf ederdi. Ancak, böylelikle Peygamberane bir hizmet ortaya konabilirdi. Allah’ýn
izniyle öyle de oldu. Milyonlarca insan, Nur Risalelerini
tanýdý ve imanlarýný kurtardý. Ýnþaallah açýlan bu bereketli
çýðýr sayesinde bu hep böyle olacak, kýyamete kadar insanlar
imanlarýný kurtarmaya devam edecekler.
b. Risale-i Nur Mesleðinin Müspet Metodu
Bediüzzaman, olumsuz, yýkýcý, yapýldýðýnda herhangi bir
faydasý olmayan, belki zararý netice verecek olan söz ve/veya
davranýþlardan her zaman uzak durdu. O, “vahim neticeler
görmemenin yegane çareleri” arasýnda ilk olarak “Müspet
Hareket”i zikretti. Bir hizmet metodu olarak onu benimsedi. Bu kaidesini delecek bütün olumsuzluklara kapalý kaldý
ve her yeri geldiðinde dikkatleri ona çekti.
Ýman ve Kur’an hizmetinde vazifeler vardý. Bunlardan
bazýlarý kullara, bazýlarý da Allah’a aitti. O, “Bizim vazifemiz
müspet hareket etmektir. Menfi hareket deðildir. Rýza-yý
Ýlahi’ye göre sýrf hizmet-i imaniyeyi yapmaktýr” sözleriyle
Nur hizmeti içerisinde bulunanlarýn görevlerini söyledi.
Neticenin Allah’a ait olduðunu ifade sadedinde “Vazife-i
Ýlahiye’ye karýþmama”yý nazarlara sundu. Manevi cihadýn
en büyük þartlarýndan biri de neticeyi Allah’tan beklemek ve
ne olursa olsun buna razý olmaktý. O bir de: “Bizler asayiþi
muhafazayý netice veren müspet iman hizmeti içinde herbir
sýkýntýya karþý sabýrla, þükürle mükellefiz.”50 diyordu.
“Ben imanýn cereyanýndayým, karþýmda imansýzlýk
cereyaný var, baþka cereyanlarla alakam yok.”51 diyen
Bediüzzaman, düþman üretmenin fayda getirmeyeceðinin
farkýndaydý. Cepheyi büyütmenin bir anlamý yoktu. O,
50
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Nursi, Emirdað Lahikasý, 2/241.
Nursi, Mektubat, 66.
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muhabbet, þefkat dedi, milletinin iman selameti için çalýþtý.
Büyük imansýzlýk cereyaný karþýsýnda bir de baþka þeylerle
uðraþmak, hem vakit kaybý hem de himmeti daðýtmak
olurdu. Müsait zeminde hizmetin daha kolay yapýlacaðý
muhakkaktý. Karanlýða sövmektense, bir mum yakmak her
zaman için yeðdi. O da hep bu þuur ile hareket etti. Böyle bir
bakýþ açýsý ve hizmet metodu geliþtirmiþ olmasýna raðmen,
yine de sýkýntýlarýn kendilerini üzeceðini biliyordu. Bu yüzden de sabýr ve þükür tavsiyesini aksatmadan tekrarladý.
O, Allah’ýn lütfuyla bir çýðýr açtý. Ýlim ve irfan aðýrlýklý,
muhabbet ve þefkat merkezli, akla hitap eden ikna yörüngeli bir çýðýr. Sýdk, Ýhlas, Sadakat, Sebat ve Yardýmlaþma,
bu yolun temel taþlarýydý. O, talebelerinden, baþka yol ve
metotlarý tenkit etmeden kendi meslek ve meþreblerinin
muhabbetiyle dopdolu olmalarýný talep etti. Baþkalarýna
ait problem ve yanlýþlýklarla meþgul olmaktansa, iman
ve Kur’an hizmetine kilitlenmelerini istedi. “Risale-i Nur
mesleði, nezihane, nâzikane, kavl-i leyyindir.”52 dedi ve hep
hareketin ritmini vurguladý. Ýmansýzlýðýn en büyük düþman
olduðuna inandý.53 Emniyet ve asayiþi muhafaza etmeðe
çalýþtý, bunun için de Nur dersleriyle herkesin kalbine bir
yasakçý býrakmaya gayret etti.
Talebelerine sýkýntý ve zulüm karþýsýnda sabýr ve müsamaha tavsiye eden Bediüzzaman, en yüksek bir feragati de
kendisi gösterdi: “... Bu otuz senedir müspet hareket etmek,
menfi hareket etmemek... için, bana karþý yapýlan muamelelere sabýrla, rýza ile mukabele ettim...”54 diyerek, en baþta da
kendisinin bu kurala uyduðunu belirtti.
52
53
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Nursi, Lemalar, 176.
Nursi, Emirdað Lahikasý, 2/242.
Nursi, Emirdað Lahikasý, 2/213.
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Her zaman sabýr, tahammül ve þefkat telkininde bulundu. Konuyla alakalý Zübeyir Gündüzalp aðabeyin þu ifadeleri çok manidardýr: “Eðer üstadýmýz, talebelerine musibet
zamanýnda sabýr, tahammül ve itidal telkin etmemiþ olsaydý,
ona hürmetkar binlerce talebe, Afyon tepelerine kuracaklarý
çadýrlar içerisinde mahkemenin beraet kararýný bekleyeceklerdi... Biz, iman ve Ýslamiyet hizmeti uðrunda zalimlerin
zulmüne maruz kaldýðýmýz vakit, hapishane köþelerinde veya
daraðaçlarýnda ölmeyi, istirahat döþeðindeki ölmelere tercih
ederiz. Görünüþü hürriyet, hakikati istibdad-ý mutlak olan
bir esaret içinde yaþamaktansa, hizmet-i Kur’aniyemizden
dolayý zulmen atýldýðýmýz hapishanede þehid olmayý büyük
bir lütfu ilahi biliriz.”55
Bediüzzaman devamlý; þayet sizi yanlýþ anlayarak yahut
büsbütün anlamayarak, ihlas ile yaptýðýnýz bu iman hizmetine mukabil sizlere sýkýntý verirlerse sakýn menfi hareketlere
tevessül etmeyin; sýkýntýlarý sabýrla ve þükürle karþýlayýn,
derdi.
Etrafýna bunlarý söylerken, kendisi: “Benim ve Risale-i Nur
mesleðinin esasý ve otuz seneden beri bir düstur-u hayatým
olan þefkat itibarýyla, bir masuma zarar gelmemesi için,
bana zulmeden canilere, deðil iliþmek, belki beddua ile de
mukabele edemiyorum. Hatta en þiddetli bir garazla bana
zulmeden bazý fasýk, belki dinsiz zalimlere hiddet ettiðim
halde, deðil maddi, belki beddua ile de mukabeleden beni
o þefkat men ediyor. Çünkü o zalim gaddarýn, ya peder ve
validesi gibi ihtiyar biçarelere veya evladý gibi masumlara
maddi zarar gelmemesi için, o dört beþ masumlarýn hatýrýna
binaen o zalim gaddara iliþmiyorum. Bazen da hakkýmý helal
ediyorum.”56 deme özverisini gösterdi.
55
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Deðil dünya hayatýný, lüzum olsa ahiretini de Ýslam milleti
hesabýna feda edebileceðini57 ifade eden Bediüzzaman, Risalei Nur mesleðinin, Müslümanlara ve hatta Hýristiyanlara karþý
bile müspet hareketi salýk verdiðini; bunun, onlar mütecaviz veya düþmanca davrandýklarýnda bile böyle olduðunu
söyledi. Bununla da Allah’a inananlarýn, dinsizlik güçlerine
karþý tek bir cephede toplanmalarý ve birbirleriyle çekiþmeyi
býrakmalarý gerektiðini anlatmaya çalýþtý.
Çok sýkýntýlý ve sancýlý bir dönemde yaþamýþtý. Helaket
ve felaket asrýnýn adamýydý. Bu ýztýraplý zaman aralýðýnda
azami fedakarlýk, sebat, metanet ve istiðnaya ihtiyaç çok
fazlaydý. Baþkalarýna söylemeden önce, kendisi bu hasletlerle donanabilmek, haramlara karþý daha dikkatli, vacip
ve farzlara karþý da daha hasssas olabilmek için sünnet olan
evlenmeyi terke mecbur kaldýðýný söyledi.58
Talebelerine fedakârlýðý salýk veren Bediüzzaman,
Kur’an, iman, Ýslamiyet hizmeti uðruna zühd, takva, riyazet,
iktisad ve kanaatla ömür geçirdi. Sanki dünya ile alakasýný
kesmiþti.59 “Eðer baþýmdaki saçlarým adedince baþlarým
bulunsa, hergün biri kesilse, hakikat-i Kur’aniyeye feda olan
bu baþý, zýndýkaya ve küfr-ü mutlaka eðmem ve bu hizmet-i
imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve vazgeçemem.”60 diyerek gönlünün derinliklerindeki his ve þuur tufanýnýn dýþarýya
sýzmasýna müsaade etti.
Üstadlarýný böylesine fedakar gören talebeleri de mallarýný,
istirahatlarýný, zevklerini, gerektiðinde hayatlarýný Nur hizmetine feda ettiler.61 Böyle fedakar talebelerinin sebat ve metanetini gören Bediüzzaman da tam bir ıstırahat-ı kalble ölümü
57
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Nursi, Emirdað Lahikasý, 2/167.
Nursi, Hanýmlar Rehberi, 16.
bkz. Nursi, Sözler, 757.
Nursi, Þualar, 351.
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kabul edeceðini, arkasýnda býraktýðý talebelerini düþünerek
dünyadan mesudane ayrýlacaðýný ifade etmekten çekinmedi.62
Müspet hareket ile manevi cihadlarýný yapan, ehli
imanýn imanýný kurtarmaya çalýþan Risale-i Nur þakirtleri,
bu hizmetleri yaparlarken, kendilerini de ihmal etmediler.
Zira, Nur mesleðinde sünnet ve farzlara dikkat ve büyük
günahlardan çekinmek esastýr.63
Bediüzzaman, Nur talebelerinin en mühim vazifelerinden olarak tahribat ve günahlara karþý takvayý esas tutmalarý
gerektiðini ifade etti.64 “Hayatýn lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatýnýzý iman ile hayatlandýrýnýz ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.” diyerek
etrafýna dini heyecan saçtý.65
Müspet hareket düþüncesinin yansýmasý, gayri müslimlere olan bakýþ açýsýnda da kendisini hissettirmektedir.
Kaba kuvvetle bir yere varýlamayacaðý açýktýr. Aklý ön plana
çýkartan insanlarýn akýl ve mantýklarýna seslenilmeli, onlar
ikna edilmelidir. Her vesile, Müslümanlýðý anlatmak için
kullanýlmalý, iyi geçinme, maksadýn tahsili adýna devamlý
göz önünde bulundurulmalýdýr.
O, ihtilafýn önüne muhabbetle geçilmesi gerektiðini,
gayri müslimlere ikna metodunun yanýnda, onlara Ýslam’ý
mahbub ve ulvi göstermenin lüzumunu vurguladý.66
“Ecnebilere düþman nazarýyla deðil, belki saadetimize ve
Ý’la-yý Kelimetullah’a bu zamanda vasýta olan terakki ve
medeniyete bizi teþvik ve icbar ettiklerinden dost ve hadim
nazarýyla bakacaðýz.”67 diyerek ufuk açtý.
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bkz. Nursi, Kastamonu Lahikasý, 32.
bkz. Nursi, Kastamonu Lahikasý.
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Nursi, Kastamonu Lahikasý, 157.
Nursi, Asar-ý Bediiye, 379.
Nursi, Asar-ý Bediiye, 389.

37

Müspet Hareket

Kur’an’ýn, Yahudi ve Hýristiyanlarýn dost edinilmemesi
ile alakalý yasaðýnýn, onlarýn dinlerine sempati duyulmamasý
ile ilgili olduðunu söyledi. Yahudiyi, Yahudiliðinden dolayý;
Hýristiyaný, hýristiyanlýðýndan ötürü sevip dost edinmek
yasaklanmýþtýr. Onlarýn teknolojilerini beðenip takdir etmek
bu yasaðýn dýþýndadýr. Bediüzzaman, yahudi veya hýristiyan
bir bayanla evlenen bir Müslüman erkeðin hanýmýný elbette seveceðini, bunda bir beis olmadýðýný, onlarýn dinlerine
muhabbet etmenin yanlýþ, onlarý tasvip etmenin mahzurlu
olduðunu ifade etti.68
O yeri geldiðinde bir denge unsuru oldu. Ýnsanlarýn his
ve heyecanlarýna kapýlmamalarý adýna nasihatlarda bulundu:
“...onun gibilerini münakaþa ve münazaraya sevketmeyiniz.
Hatta tecavüz edilse de beddua ile de mukabele etmeyiniz...
madem imaný var, o noktada kardeþimizdir. Bize düþmanlýk
da etse, mesleðimizce mukabele edemeyiz....”
“... bu acib zamanda, imaný bulunan ve hatta fýrak-ý
dâlleden bile olsa onlarla uðraþmamak; ve Allah’ý tanýyan ve
ahireti tasdik eden hýristiyan bile olsa, onlarla medar-ý niza
noktalarý medar-ý münakaþa etmemeyi; hem bu acib zaman,
hem mesleðimiz, hem kudsi hizmetimiz iktiza ediyor...”69
diyerek durumun nezaketinden bahisle, ana meselelerdeki
birlikteliðe nazar edilip, ayrýlýða düþülmemesini rica etti.
Gerçekten de Nur talebeleri günümüze kadar emniyeti
telaþlandýracak, aklý selim sahibi insanlarý endiþeye sevkedecek, olumsuz herhangi bir eyleme katýlmadý. Katýlmak
bir yana, o tür faaliyetleri tasvip etmedi, alkýþlamadý.
Üstadlarýndan aldýklarý müspet hareket dersini hayatlarýna
çok iyi tatbik etti, kendilerine gösterilen “Nur talebesi”ne
68
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Nursi, Münazarat, 26.
Nursi, Kastamonu Lahikasý, 186, 187.
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ait özelliklerle donanýp, yaratýlýþ gayelerine yürüdüler ve
yürümeye devam etmektedirler.
“Modern çaðlarýn mücadelesi, bir kuvvet mücadelesi
olmaktan ziyade ideolojik ve kültürel bir mücadele halini
aldýðýndan, Bediüzzamanýn manevi cihad materyalleri, iman
hakikatlerinin mantýki delilleri, isbat ve ikna metodlarý idi.
Ki bunlar insana, saðlam, fýtratýn bir yaný haline gelmesi
demek olan ‘tahkiki iman’ý kazandýrmaktaydý.
Nur Risaleleri ilhamýný doðrudan doðruya Kur’an’dan
alan ve onun haþmetini yansýtan bir hakikat yoludur.
Çaðýmýz insanlarýnýn; entelektüelinden, bilim adamýna,
gencinden ihtiyarýna varýncaya kadar hemen her kesimine
hitap eden, ihtiyaçlarýna cevap veren, gerçek takva ve Ýslam
ahlâkýný geliþtiren unsurlarý içeren bir mürþit ve bir büyük
rehberdir.”70

3. Bediüzzamanýn Duruþu
Üstad Hazretleri, her zaman þartlara göre duruþunu
belirlemiþ, hangi zaman diliminde neyi yapmak gerekiyorsa
onu yaparak Ýslam’a hizmet davasýný gütmüþtür.
Onun hem dünyanýn cazibedar güzelliklerine karþý hem
de gizli din düþmanlarýna karþý belirlediði duruþu vardý. O,
bu iki hasma karþý verdiði mücadelede bu iki duruþunu hiç
bozmadý, hep ayný tavýr içerisinde oldu.
a. Nefsine, Þeytana ve Dünyaya Karþý Duruþu
Bediüzzaman, nefsin aldatmacalarýna, þeytanýn binbir
türlü hile ve tuzaklarýna, dünyanýn güzellik ve çekiciliðine karþý
her zaman dimdik durdu. Allah’ýn inayetiyle hiç sendelemedi.
Hakperestlikten, insafdan ve vefadan hiç ödün vermedi.
70
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Mesela o, her þeyi Allah’tan bilip, nefsini bütünüyle
aradan çektiðini þu samimi sözleriyle ifade etti:
“Ben itiraf ediyorum ki, böyle makbul bir eserin (Risale-i Nur Külliyatý) mazharý olmaya hiçbir vecihle liyakatim
yoktur. Fakat çok ehemmiyetsiz bir çekirdekten koca dað
gibi bir aðacý halk etmek Kudret-i Ýlahiye’nin þe’nindendir
ve âdetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki, Risale-i Nur’u senadan maksadým, Kur’an’ýn hakikatlerini ve imanýn rükünlerini teyit ve ispat ve neþirdir.
Halýk-ý Rahimime yüz binler þükür olsun ki, beni kendime
beðendirmemiþ, nefsimin ayýplarýný ve kusurlarýný bana
göstermiþ ve o nefs-i emmareyi baþkalarýna beðendirmek
arzusu kalmamýþ. Kabir kapýsýnda bekleyen bir adamýn
arkasýndaki fani dünyaya riyakarane bakmasý, acýnacak bir
hamakattir ve dehþet verici bir hasarettir. Ýþte bu halet-i
ruhiye ile, yalnýz hakaik-i imaniyenin tercümaný olan Risale-i Nur’un, Kur’an’ýn malý olarak meziyetlerini izhar ediyorum. Sözlerdeki hakaik ve kemalat benim deðil, Kur’an’ýndýr
ve Kur’an’dan tereþþuh etmiþtir. Madem ben faniyim,
gideceðim; elbette baki olacak birþey ve bir eser benimle
baðlanmamak gerektir ve baðlanmamalý. Evet, lezzetli üzüm
salkýmlarýnýn hasiyetleri kuru çubuðunda aranýlmaz. Ýþte ben
de öyle kuru çubuk hükmündeyim.”71
Hz. Üstad, insanlarýn minnetini çekmemek için, hayatý
boyunca hep istiðna solukladý. Hiç kimseden hediye olarak para almadý, maaþ kabul etmedi. Dünyada hiçbir þeyle
alaka peyda etmemek için bekarlýðý tercih etti. “Bütün
malýmý bir elimle götürebilmeliyim. Bir de mal ve servet bana
lezzet vermiyor, dünyaya ancak bir misafirhane nazarýyla
bakýyorum.”72 dedi.
71
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Barlada kaldýðý dokuz sene zarfýnda iktisatla, kanaatle,
az bir masrafla yaþadýðýný ifade etti. Millete hesap verircesine, yetmiþ yamalý bir abayý yedi sene giydiðini, üzerine aldýðý
giysilerine ödediði fiyatlarý söyledi.
Bütün hayatýnda insanlarýn hediye ve sadakalarýndan
istinkaf edip, en sadýk dostlarýnýn hatýrlarýný rencide ederek hediyelerini reddettiðini, mecburen almýþsa muhakkak karþýlýðýný verdiðini, Darü'l-Hikmeti'l-Ýslamiye’de
aldýðý maaþýn çoðunu, o zaman yazdýðý kitaplarýn basýmýna
harcadýðýný, az bir kýsmýný hacca gitmek için sakladýðýný
belirtti. “Ýþte o cüz’i para, iktisat ve kanaat berekatýyla on
sene bana kafi geldi ve yüz suyumu döktürmedi. Daha
o mübarek paradan biraz var.”73 diyerek tutumunu hiç
deðiþtirmediðini aleme ilan etti.
Sinesinin ummanlar gibi olduðunu, af ve müsamahadaki enginliðini þu kelimelerle ifade etti: “Mademki
Nur-u Hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini yapýyor,
bir Said deðil, binlerce Said feda olsun. 28 sene çektiðim
eza ve cefalar, maruz kaldýðým iþkenceler, katlandýðým
musibetler helal olsun. Bana zulmedenlerin, beni kasaba
kasaba dolaþtýranlarýn, hakaret edenlerin türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanlarda bana yer
hazýrlayanlarýn hepsine hakkýmý helal ettim.”74
Gazeteci yazar Eþref Edip beyefendi, 1952 senesinde Bediüzzaman ile bir röportaj yapmýþtý. Yazar, Hazreti
Üstadý anlatýrken þunlarý söylemiþti: “Millet ve memleket
için canýný vermekten zerre kadar çekinmeyen bir fedai.
Fitnenin, bozgunculuðun en müthiþ düþmaný. Milletin menfeati için, her türlü zulme, iþkenceye tahammül ediyor. Ona
zulmedenlere beddua bile etmez. Onu zindanlara atanlara,
73
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ancak salah ve iman temenni eder. Gaye uðrunda ölüm,
onun için basit bir þeydir.”
“Kendisi bir çanak çorba, bir bardak su, bir lokma ekmekle tagaddî eder. Elbisesi pek basit ve fakiranedir. Beyaz
Amerikan bezinden pamuklu bir hýrka. Çamaþýrýný kirlenmeden deðiþtirir ve temizletir. Temizliðe fevkalade itina
eder. Kaðýt parayý tutmaz ve üstünde taþýmaz. Mamelek namýna dünyada hiçbir þeyi yok. Kendi için yaþamaz, cemiyet
için yaþar.”75
Bu röportajda Üstad Hazretlerine ait ifadelerden bazýlarý
da þunlar:
“Beni, nefsini kurtarmayý düþünen hodgam bir adam mý
zannediyorlar? Ben, cemiyetin imanýný kurtarmak yolunda
dünyamý da feda ettim, ahiretimi de. Seksen küsur senelik
bütün hayatýmda dünya zevki namýna bir þey bilmiyorum.
Bütün ömrüm harp meydanlarýnda, esaret zindanlarýnda,
yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediðim cefa, görmediðim eza kalmadý.
Divan-ý harplerde bir cani gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandým. Memleket
zindanlarýnda aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca
zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldým. Zaman
oldu ki, hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eðer
dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altýnda çürümüþ gitmiþti.”
“Benim fýtratým, zillet ve hakarete tahammül etmez.
Ýzzet ve þehamet-i Ýslamiye beni bu halde bulunmaktan
þiddetle men eder. Böyle bir vaziyete düþünce, karþýmda
kim olursa olsun, isterse en zalim bir cebbar, en hunhar
bir düþman kumandaný olsa, tezellül etmem. Zulmünü,
75
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hunharlýðýný onun suratýna çarparým. Beni zindana atar,
yahut idam sehpasýna götürür; hiç ehemmiyeti yoktur.
Nitekim öyle oldu. Bunlarýn hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar kumandanýn kalbi, vicdaný zulümkarlýða
dayanabilseydi, Said bugün asýlmýþ ve masumlar zümresine
iltihak etmiþ olacaktý.”
“Ýþte benim bütün hayatým böyle zahmet ve meþakkatle,
felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imaný, saadet ve selameti yolunda nefsimi, dünyamý feda ettim. Helal olsun.
Onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü, bu sayede Risale-i
Nur, hiç olmazsa birkaç yüz bin, yahut birkaç milyon kiþinin
-adedini de bilmiyorum ya, öyle diyorlar. Afyon Savcýsý beþ
yüz bin demiþti. Belki daha ziyade- imanýný kurtarmaya
vesile oldu. Ölmekle yalnýz kendimi kurtaracaktým; fakat
hayatta kalýp da zahmet ve meþakkatlere tahammül ile bu
kadar imanýn kurtulmasýna hizmet ettim. Allah’a bin kere
hamd olsun.”
“Sonra, ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi
de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdasý var, ne cehennem
korkusu. Cemiyetin, yirmi beþ milyon Türk cemiyetinin
imaný namýna bir Said deðil, bin Said feda olsun. Kur’an’ýmýz
yeryüzünde cemaatsiz kalýrsa, cenneti de istemem; orasý da
bana zindan olur. Milletimizin imanýný selamette görürsem,
cehennemin alevleri içinde yanmaya razýyým. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.”76
b. Dine Hizmetteki Duruþu
Bediüzzaman, dünyaya ve içindekilere karþý bu derece
kararlý bir tavýr takýndý ve bu duruþunu sonuna kadar muhafaza etti. Ýslam’a hizmet, veya ona karþý yapýlan haksýzlýklara
karþý da bir duruþ sergiledi, onu da sonuna kadar bozmadý.
76
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Kendisi halim selim ve mütevazý idi. Fakat imana ve
Kur’an’a dokunulduðunda o sakin deniz köpürür, sahilleri
heybet ve dehþet saçan bir umman kesilirdi. Bir defasýnda
kendisi bu hakikatý þöyle ifade etmiþtir: “Bir nefer nöbette
iken, baþkumandan da gelse, silahýný býrakmayacak. Ben de
Kur’an’ýn bir hizmetkarý ve bir neferiyim. Vazife baþýnda
iken karþýma kim çýkarsa çýksýn, hak budur derim, baþýmý
eðmem.”77
Bediüzzaman, ülke savunmasý gibi dýþa dönük bir vazife
icab ettiðinde de, yapýlmasý gerekenleri en kamil manada
yerine getirdi. Büyük bir ihtimalle 1913’te Balkan savaþýna
katýlmýþ,78 Birinci Dünya Savaþý çýktýðýnda cihad fetvasýnýn
hazýrlanmasýnda yardýmý olmuþ ve bir rivayet göre de 1915
ilkbaharýnda denizaltýyla Kuzey Afrika’ya giderek cihad
ilanýnýn yayýlmasýyla ilgili tehlikeli göreve yardým etmiþti.79
Enver Paþa’nýn emirleriyle doðu Anadolu’da kurduðu milis
birliði, Keçe Külahlýlar, o kadar cesur ve etkili savaþçýlardýr
ki, Ermeni Taþnak ihtilalcilerinin ve Ruslarýn korkulu rüyasý
olmuþlardý. Bediüzzaman Ruslara karþý bu önemli hizmetinden dolayý bir harp madalyasýyla da ödüllendirildi...
31 Mart hadiseleri esnasýnda o da tutuklandý. Hadiseye
ismi karýþan 10-15 kadar hoca idam edilmiþ, mahkeme bahçesinde asýlmýþlardý. Böyle bir ortamda Bediüzzaman’a, kendisinin de þeriat isteyip istemediði sorulunca o, þeriatýn bir
hakikatýna bin ruhu olsa feda etmeye hazýr olduðunu, çünkü
þeriatýn saadete vesile, tam bir adalet ve fazilet kaynaðý
olduðunu fakat, ihtilalciler gibi de onu talep etmediðini
ifade etti.80
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78
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Yeri geldiðinde mahkemelerde de bu duruþunu sergiledi.
Ýnancýný, adanmýþlýðýný kendisini sorgulayanlara haykýrdý:
“... Bin caným olsa, imana ve ahiretime feda etmeye hazýrým.
Ne yaparsanýz yapýnýz...”81
O, Denizli mahkemesinde olduðu gibi, Afyon mahkemesinde de Ýslami þuur ve baðlýlýðýný aleme þu ifadelerle
duyurdu: “Yüzer milyon baþlarýn feda olduklarý bir kudsi
hakikata, baþýmýz dahi feda olsun. Dünyayý baþýmýza ateþ
yapsanýz, Hakikat-ý Kur’aniyeye feda olan baþlar, zýndýkaya
teslim-i silah etmeyecek ve vazife-i kudsiyemizden vazgeçiremeyecekler inþallah.”82
Üstad Hazretlerinin, Kur’an’ýn bir kerameti olarak
gördüðü Nur Risalelerine, onlarla yapýlacak manevi cihada olan inancý tamdý. O, her yeri geldiðinde Risaleleri
nazara vermekte ve gönlünün ilhamlarýný istekli sinelere
boþaltmaktaydý: “Kur’an’a dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O maðlub olmaz. Bu memlekete yazýk olur. O
baþka yere gider, yine tenvir eder. Eðer baþýmdaki saçlarým
adedince baþlarým bulunsa, hergün biri kesilse, Hakikat-ý
Kur’aniyeye feda olan bu baþý zýndýkaya ve küfr-ü mutlaka
eðmem. Ve hizmet-i imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve
vazgeçemem..”83
Bir defasýnda da, Nurlardan aldýðý bir ders olarak emniyet ve asayiþi korumanýn esas olduðunu, yoksa bir günde
28 senelik zalim düþmanlarýndan intikamýný alabileceðini
pervasýzca haykýrdý. Ama masumlarýn hatýrý için deðil
dünyasýný, ahiretini bile feda edebileceðini söyleyerek güven
ve emniyet insaný olduðunu her yeri geldiðinde gösterdi.84
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En zor dönemlerde dimdik duruþuyla umudunu kaybetmek üzere olanlara, bunalan ehli imana böylesine nefes
aldýrdý. Onlara ümit kaynaðý oldu, etrafýna ümit saçtý, Ýslami
heyecaný uyardý.
Mantýðýný her zaman hislerinin önünde tutan Bediüzzaman’ýn
niyeti, bulunduðu her ortamý kendi ideali adýna uygun hale
getirmek ve en yüksek seviyede deðerlendirmek idi. O, iman
kurtarma mesleðinin kamilen edasý adýna, zeminin hep müsait
olmasýný arzuladý. Ýnsanlarla beraberken de, yalnýzlýða mahkum edildiðinde de o hep, kamil bir mürþit olarak hareket etti.
Ýnsanlardan hiç kopmadý. Tecritlerde yaþarken bile, talebelerine
mektuplar yazarak rehberlik yaptý. Hayatýn her biri karesi, en
kýymetli iþ olan Allah’ý anlamaya ve anlatmaya adanmalý idi. O
da duruþunu bu esasa göre belirledi. Vazifeden hiçbir zaman
dûr olunmamalýydý. Hiç durmadý. Hapishanelerde, hücrelerde kaldý. En namüsait þartlarda bile hizmet dedi. Oralarý
Medrese-i Yusufiyelere çevirdi. Aslýnda hapishaneler, müspet
hareket düþüncesini duyurma adýna uygun zeminlerdi. Asayiþi
muhafaza adýna, mahpuslarla ilgileniliyor, gönüller fethedilip
iki cihan saadetine giden yollar gösteriliyordu. Toplumun
problemli insanlarý, sosyal hayata kazandýrýlýyor, karýncaya
zarar vermeyen insanlar haline -Allah’ýn izniyle- getiriliyorlardý.
Ýnsanlarýn, girdiklerinde psikolojilerinin bozulduðu yerlerde
Hz. Bediüzzaman imanýyla þahlanýyor, ruhunun ilhamlarýný
muhtaç sinelere büyük bir cömertlikle boþaltýyordu.
“Hapiste geçen ömür günleri, her bir gün on gün kadar
bir ibadet kazandýrabilir ve fâni saatleri, meyveleri cihetiyle
mânen bâki saatlere çevirebilir ve beþ-on sene ceza, milyonlar sene haps-i ebediden kurtulmaya vesile olabilir. Ýþte ehl-i
iman için bu pek büyük ve çok kýymettar kazancýn þartý, farz
namazýný kýlmak ve hapse sebebiyet veren günahlardan tevbe
etmek ve sabýr içinde þükretmektir. Zaten hapis çok günahla46
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ra mânidir meydan vermiyor.”85 demek suretiyle iman baþta
olmak üzere namaz, tevbe ve sabýr tavsiye ediyor, insanlarýn
Cenab-ý Hak ile irtibata geçmelerine vesile oluyordu.
O, etrafýndakilere bazen þöyle nasihatte bulunuyordu:
“Benim þahsýma edilen eziyet ve ihanetlerden müteessir
olmayýnýz. Çünki Risale-i Nur’da bir kusur bulamýyorlar
onun bedeline benim ehemmiyetsiz ve çok kusurlu þahsýmla
uðraþýyorlar. Ben bundan memnunum. Risale-i Nur’un
selametine ve þerefine binler þahsi elemler, belalar, tâhkirler
görsem yine müftehirane þükretmek, Nur’dan aldýðým dersin muktezasýdýr ve onun için bana bu cihette acýmayýnýz.”
Adnan Menderes’in önderliðindeki Demokrat Partinin
iktidara geliþiyle birlikte, Bediüzzaman ve talebeleri
için þartlar bir derece hafiflemiþ ve onun bu cihadýný
geniþletmesine imkan tanýmýþtý. Bediüzzaman, Demokrat
Partiye hiçbir zaman aktif bir þekilde destek vermedi. Onun
bu partiyle olan münasebeti daha ziyade tavsiye ve irþad
biçiminde kendini gösterdi. Onun bütün derdi Ýslam ve Nur
davasýný ilerletmek idi.
Bediüzzaman, dinsizliði ve onun tahribatýný durduracak
olanýn “maddi kuvvetler, harici-dahili tedbirler, ittifaklar”
deðil, “belki yalnýz Kur’an ve imanýn hakikatlarý... ve maneviyat-ý kalbiye” olduðuna iþaret etti. Bundan dolayý o, hükümetin okullarda mecburi din eðitimini yeniden baþlatma
teþebbüsünü tebrikten geri kalmadý.86
Ve duruþunun önemli bir yaný olan ümidini hiç kaybetmedi. Ýslam’ýn bütün ihtiyaçlara cevap vereceðinden
þüphesi yoktu. Dinine olan itimadý tamdý. Þahýslar, dini
anlama, yaþama ve yaþatmaya ait problemlerini aþýp, hal ve
hareketleriyle Ýslam’ýn güzelliklerini aksettirmeye muvaffak
85
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olduklarýnda, yeryüzünde birçok kýtalarýn kendiliðinden
Müslüman olacaðýný87 samimiyetle ifade etti.
Risale-i Nur hizmetinin gelecekte -Allah’ýn izniyle- daha
da inkiþaf edeceðini gördü. O en sýkýntýlý dönemlerde bile
etrafýna ümit saçtý: “Akýl, ilim ve fennin hükmettiði istikbalde elbette, akli delillere dayanan eden ve bütün hükümlerini
akla tesbit ettiren Kur’an hükmedecek.”88 “Ýstikbal yalnýz
ve yalnýz Ýslamiyetin, ve hakim, Kur’an ve iman hakikatlarý
olacaktýr.” sözlerini çekinmeden söyledi.89
“Bila-perva olarak ilan ederim... Ýtikat ve yakinimdir.
Hak neþv ü nema bulacaktýr. Hem de itikadýmdýr ki, istikbalde hüküm sürecek ve her kýtasýnda mutlak hakim yalnýz
Ýslam hakikatýdýr.”90 diyerek Allah’a olan imanýný, yapýlan
hizmetlere olan itimadýný ifade etti.
“Yakinim var ki, istikbal semavatý ve zemini Asya”
“Bahem olur teslim yed-i beyza-yý Ýslâma!”91 sözüyle
Asya ile alakalý beklentilerini ortaya koydu.
“Ý’la-yý Kelimetullah’ýn bayraðý olan hilal-yýldýz bayraðý
yükselecek, eski þevketini bulacak inþaallah”92 diyerek kendi
zamanýnýn ötesinde, gelecekteki hizmet erlerinin gönüllerine
ümit, azim ve Ýslami heyecan tohumlarý serpti.

4. M. Fethullah Gülen Hocaefendinin
Yorumlarý ile Bediüzzaman
“Dýþ görünüþ itibarýyla sade ve basit görünen Bediüzzaman, gerek düþünce hayatýnda, gerek aksiyonunda hemen
her zaman baþkalarýnda bulunmayan engin bir karakter
87
88
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sergilemiþtir. Onun, insanlýk için en hayati meselelerde
bütün insanlýðý kucaklayýþý, küfür, zulüm ve dalalete karþý
tiksinti duyuþu, her yerde istibdatla savaþý, hatta bu uðurda
hayatýný istihkar edercesine vefasý ve civanmertliði ve ölümü
gülerek karþýlamasý, onun için normal davranýþlardý. O engin
bir his insaný olmanýn yanýnda, misyonuyla alakalý meselelerde, hep kitap-sünnet yörüngeli; muhakeme ve mantýk
televvünlü yaþamýþtý. O hemen her zaman, davranýþlarý
itibarýyla, masum bir ikili görünüm sergilerdi: Biri, engin bir
vicdan eri, derin bir aþk ve heyecan timsali ve olabildiðince
mert bir insan görünümü; diðeri de fevkalâde dengeli,
çaðdaþlarýnýn çok önünde ileri görüþlü, büyük plan ve projeler üretebilen saðlam bir kafa yapýsýna sahip mütefekkir
görünümü. Bediüzzaman ve onun davasýna bu zaviyeden
yaklaþmak, onun, Ýslam büyüklerinin bir devamý olarak,
içinde bulunduðumuz çaðda bizim için ifade ettiði manayý
anlamamýz bakýmýndan çok önemlidir.
“Bazý kimseler görmemezlikten gelseler de gerçek þu
ki; Bediüzzaman çaðdaþlarýnca, kendi kuþaðýnýn en ciddi
düþünürü ve yazarý kabul edilmiþ; kitlelere hem bir sözcü
hem de önder olabilmiþ; ama kat'iyen kendini beðenmemiþ,
gösteriþe girmemiþ ve hep alayiþten uzak kalmaya çalýþmýþtýr.
‘Þöhret ayn-ý riyâdýr ve kalbi öldüren zehirli bir baldýr...’
sözü, onun bu konudaki altýn beyanlarýndan sadece bir
tanesi. O, yirminci asýrda Ýslam dünyasýnda, þimdilerde
dünyanýn dört bir yanýnda, her zaman listenin baþýnda
birkaç yazardan biri olarak tanýnmýþ, her kesimce sevilerek
okunmuþ ve zamanýn eskitemediði simalardan biri olarak da
tarihe mâl olmuþtur.
“Bediüzzaman'ýn hemen bütün eserleri, içinde doðmuþ
olduðu çað zaviyesinden, yorumlanmaya açýk bazý meseleleri
yorumlama açýsýndan o uðurda harcanmýþ ciddi bir gayretin
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sonucudur. Onun eserlerinde önce Anadolu, sonra da bütün
Ýslam dünyasýnýn hem âh u efganý, hem de ümit ve þevk u
tarabýný duyup dinlemek mümkündür. Gerçi o, doðunun
ücra bir kasabasýnda doðmuþtur ama, kendini hep bir
Anadolulu olarak hissetmiþ, bizim duygularýmýzý bir Ýstanbul
efendisi gibi soluklamýþ ve her zaman topyekün bir ülkeyi
engin bir þefkat ve dupduru bir samimiyetle kucaklamýþtýr.
“Bediüzzaman, materyalist düþüncenin, fikir hayatýmýzý
herc-ü merc ettiði, komünizmin en çýlgýn dönemini yaþadýðý,
dünyanýn en bunalýmlý, en karanlýk, en sýkýntýlý günlerden
geçtiði çok talihsiz bir zaman diliminde, iman ve ümit
tüten eserleriyle, sarsýntý üstüne sarsýntý yaþayan insanýmýza
Hýzýr çeþmesine giden yollarý gösterdi ve gezdiði her yerde
yýðýnlara hep ‘ba'sü ba'de'l mevt’ üfledi. Onun, hepimizden ve herkesten evvel görüp sezdiði ve ele alýp çözmeye
çalýþtýðý en büyük problem, küfür ve ilhad kaynaklý anarþi
problemiydi. O, bütün hayatý boyunca, insanýmýza, çaðýn
bu hastalýðýnýn mutlaka aþýlmasý lazým geldiðini salýkladý. Ve
bu hususta insanüstü bir gayret sarfetti. Böylesine buhranlar
içinde inim inim bir dünya ile karþýlaþan Bedîüzzaman, kendini bekleyen sorumluluklarýn farkýndaydý.. ve Kafdaðý'ndan
aðýr böyle bir yükün altýna girerken, fevkalade mütevazý,
mahviyet içinde ve hacaletle iki büklümdü; iki büklümdü
ama, Cenab-ý Hakk'ýn sonsuz kudret ve namütenahi gýnasýna
karþý da olabildiðine bir güven içindeydi.
“Evet, bütün insanlarýn fen ve felsefe alet edilerek ilhada sürüklendiði, komünizmle beyinlerin yýkandýðý, bu menfî
oluþumlara ‘dur’ diyenlerin memleket memleket sürgüne
gönderildiði, ülkenin her köþesinde en utandýrýcý tehcirlerin yaþandýðý ve daha garibi de bütün bunlarýn medeniyet
ve çaðdaþlaþma hesabýna yapýldýðý, hatta nihilizmin, asrýn
en yaygýn büyüsü haline getirildiði o kapkara günlerde,
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Bediüzzaman, hazýk bir hekim edasýyla hepimizin, içlerimizdeki zindanlarý, ruhlarýmýzdaki çeþit çeþit mahkumiyetleri, kendi
cinayetlerimizi ve kendi kendimize esaretlerimizi hatýrlattý,
ruh dünyalarýmýzda ve vicdani hayatlarýmýzda uyuyan insani
yanlarýmýzý harekete geçirerek, maâliyata müþtak gönüllerimize üst üste nefesler aldýrdý, ötelerle alakalý derinliklerimizi
gözler önüne serdi, tekye, zaviye, mektep ve medresenin
bütün varidatýný birden baþýmýza boþalttý.
“Evet, Bediüzzaman milletin fikri seviyesizliklerle sürüm
sürüm yaþadýðý ve içtimai dertlerin birer buhran halini aldýðý,
ülkenin hemen her yanýnda ürperten yüzlerce hadise ile yüz
yüze kalýndýðý, her tarafta Ýslami ve milli deðerlerin enkaz
enkaz üstüne yýkýlýp gittiði ifritten bir dönemin, düþünen,
çareler arayan, teþhis ve tespitlerde bulunan sonra da bu
rahatsýzlýklara reçeteler sunan bir hekimi olmuþtu. O, upuzun
ve karanlýk yýllarýn hazýrlayýp sahneye sürdüðü dünya kadar
felaket altýnda didinip duran talihsiz nesillerin, imansýzlýk,
dalalet ve þüphe vadilerinde bocaladýðýný, kurtulmak istedikçe
daha derin buhranlara gömüldüðünü gören, hisseden, görüp
hissettiklerini vicdanýnýn derinliklerinde duyan bir insan
olarak, ilk günden itibaren hep müteheyyiç yaþadý.. sürekli
düþündü.. devlet ve topluma alternatif tedaviler teklif etti.. ve
bu þanlý fakat talihsiz millete, muhteþem fakat bahtsýz ülkeye
eski enginlik ve zenginliðini duyurmaya çalýþtý.
“Bedîüzzaman, ta Devlet-i Âliye döneminden baþlayarak
ülkenin pek çok yöresini dolaþtý; en büyük þehirlerden en ücra
kasabalara, nüfusu yoðun beldelerden, en tenha mýntýkalara
kadar her yere uðradý.. uðradýðý her yerde cehaletin hükümferma olduðunu, yýðýnlarýn fakr u zaruretle kývrandýðýný,
insanýmýzýn deðiþik buudlardaki iftiraklarla birbirini yiyip
bitirdiðini gördü, ürperdi.. ve yaþadýðý çaðý çok iyi idrak etmiþ
bir mütefekkir olarak, o günkü periþan yýðýnlara ilim ruhu
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aþýlamak istedi. Fakr u zaruret ve iktisadi problemlerimiz
üzerinde durdu. Ýftiraklarýmýza çareler aradý ve hemen her
zaman birlik ve beraberliðimizi solukladý.. solukladý ve milletimizi, bu bunalýmlý günlerinde bir an bile yalnýz býrakmadý.
O, gezdiði her yerde avazý çýktýðý kadar baðýrýyor ve: ‘Bu
iç içe dertler eðer þimdi tedavi edilmez, yaralarýmýz, mahir
ve mütehassýs eller tarafýndan sarýlmazsa, hastalýklarýmýz
müzminleþir, yaralarýmýz da kangren halini alýr. Ýlmi, içtimaî,
idari dertlerimiz mutlaka teþhis edilmeli, maddi-manevi bütün
problemlerimiz çözüme alýnmalý ki, mevcudiyetimizi kemiren,
varlýðýmýzý temelinden sarsan ve bizi her gün daha feci çukurlara sürükleyen sýkýntýlara maruz kalmayalým.’ diyordu.
“Hiç kimsenin dini hakikatler adýna birþey söylemeye
cesaret edemediði en kabuslu dönemlerde o, uyutulmak
istenen yýðýnlara teyakkuzlar çekti.. cehalet, fakr u zaruret
ve iftiraka karþý savaþ ilan etti.. toplumu saran çeþit çeþit
vehimleri temelinden sarstý.. ateizm ve inkar-ý uluhiyete
karþý bir sath-ý mücadele oluþturduðu gibi, batýl ve hurafeleri de kendi çýkmazlarý içinde boðdu. Her zaman, þayan-ý
hayret bir medeni cesaretle asýrlýk dertlerimizi teþrih etti ve
tedavi yollarýný gösterdi. Araplar: ‘En son ilaç daðlamadýr.’
derler. O, bir-iki asýrlýk riya, gösteriþ ve alayiþ üzerine adeta
bir kýzgýn demir bastý; saray ricalinden doðudaki aþiret reislerine, meþihattan askeri erkana kadar herkesin ruhunda
mâ'kes bulacak çok yeni þeyler söyledi.. söyledi ve her kesimiyle milletin dikkatini kendi üzerine çekti. O, tabiatý icabý
hep bu türlü þeylere karþý olsa da, yapýlan þeylerin tabiatýnýn
gereði de böyle icap ettiriyordu.
“O, hemen her kesime, sürekli cihad için kýnýndan
sýyrýlacak kýlýçtan evvel, fikir ve ruhlarýmýza vurulan zincirlerin kýrýlmasý lazým geldiðini ihtar etti.. ve bir ba'sü ba'de'1mevt müjdesiyle, genç nesillere Ýslami düþünceye giden
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yollarý gösterdi. O, coðrafi olarak ülkenin bölünmesinden,
parçalanmasýndan, küçülmesinden korkuyor ve titriyordu
ama, daha çok bu tür tersliklere sebebiyet verecek olan
fikirlerin daralmasýndan, ruhlarýn sefilleþmesinden, batý
taklitçiliðinden ve þablonculuktan ürperiyordu.
“Bediüzzaman, hep okuma, düþünme, çalýþma diyor ve
millet fertlerini mütekabil yalnýzlýktan kurtarmak, mükemmel bir toplum ve ma'mur bir millet haline getirmek için
durmadan çýrpýnýyordu. Ülke ve insanýmýzý böyle bir zirveye
taþýmak için de sürekli "maarif" diyor, talim ve terbiyeden
dem vuruyordu. Her tarafta neþr-i maarif ve her þekilde talim
ve terbiye.. mescidler, medreseler, kýþlalar, sokaklar, parklar,
hatta hapishaneler bile bu eðitim seferberliðine katýlmalýydý
ona göre... Katýlmalýydý: zira ancak maarif sayesinde, akli ve
mantýki vahdet gerçekleþebilirdi. Önce, dimað dimaða birleþip
bütünleþemeyenler, bir yolda uzun zaman, beraberliklerini
sürdüremezler. Evvela vicdanlar birleþmelidir ki, daha sonra
gönüller ve eller de birleþebilsin. Böyle bir birleþmenin yolu da,
hayatýn dini disiplinlere göre ele alýnmasýna, -kitap, sünnet ve
selef-i sâlihinin safiyane içtihadlarý mahfuz- zamanla mukayyed
þeylerin çaðýn idrakine göre yorumlanmasýna vabestedir.
“Evet, insanýmýz bu asýr ve bu asrýn varidat, mana ve
yorumlarýyla mutlaka tanýþmalý, barýþmalý, ve uzlaþmalýydý.
Dünya baþýný almýþ bir yerlere giderken, kendi dar kabuðumuza
çekilip, inzivaya dalmak bizi öldürürdü. Bugünü yaþamak isteyenler mutlaka, hayatýn çaðlayanlarýyla, kendi irade, sa'y ve
gayretleri arasýndaki ahengi, uyumu ve desteði yakalama mecburiyetindedirler. Aksine, kainattaki umumi cereyana karþý
direnmeleri, onlarýn mahvolup gitmelerini netice verir.
“Eðer Bediüzzaman soluk soluða ülkenin dört bir yanýna
mesajlarýný sunduðu zaman, onu anlayacak birkaç yüz aydýn,
düþüncelerinde ona destek olabilseydi, ihtimal bugün en
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zengin ülkelerden daha zengin, en medeni milletlerden
daha medeni hale gelmiþ ve daha sonralarý karþýmýza çýkan
her engeli aþabilecek güce ulaþarak, þimdilerde girilmiþ gibi
görülen bu nurlu yola ta asrýn baþýnda girmiþ ve bugünkü
problemlerin pek çoðuyla karþýlaþmamýþ olacaktýk.. yine de
her þeye raðmen ümitvarýz. Ben, milletimizin, bütün bütün
mana köklerinin kuruduðunu iddia edenlerin gaflet ve zühullerine inanýrým. Gerçi baþka milletler gibi biz de düþtük;
bunu inkar etmemize imkan yok. Ne var ki, doðrulup kendimize gelemeyeceðimizi de kimse iddia edemez. Þimdilerde,
milletçe, eski rahat düþkünlüðü yerinde intibah nurlarý
parýldýyor.. harem hisleriyle titrek ruhlarýmýzda taptaze bir
canlýlýk ve bir dirilme sýcaklýðý var.. Bu geliþmeleri, masmavi
bahar günlerinin takip edeceði kuþkusuz. Ancak, dolaþýp
yamaçlarýmýzda seccade serecek Hýzýrlar ve korkmadan
enginlere yelken açacak Ýlyaslar bekliyoruz. Bu konuda
Bediüzzaman önemli bir iþarettir..
“‘Deha için intihap yoktur.’ derler; yani deha sahibi ‘Þunu
yapayým, þunu yapmayayým.’ demez; ‘Þunu yapmak yararlý, þu
da zararlý.’ diyerek, bir þeyin yapýlacaðýna veya terkedileceðine
hüküm vermez. O, Ýlahi bir mevhibe, ledünni bir saika ve þaika
ile, çevresinin en derin, en þümullü ve zahirî, batýnî, ruhî, içtimaî ihtiyaçlarýný kucaklayacak çok üniteli bir güç kaynaðý gibi
pek çok þeyi omuzlayabilecek kuvvetleri ruhunda toplamýþ
bir fýtrat harikasýdýr. Bediüzzaman ve onun arkada býraktýðý
eserlerini tetkik edenler onda dehanýn bütün hususlarýnýn var
olduðunu görürler. O, gençlik döneminde, çevresine sunduðu
ilk deha soluklarý sayýlan eserlerinden, mahkemeler, zindanlar
ve sürgünlerle geçen çileli bir hayat içinde inkiþaf edip geliþen
olgunluk dönemi kitaplarýna kadar hep o seviyeler üstü seviyesini korumuþ ve her zaman dâhiyane konuþmuþtur.”93
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II. FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDÝDE
MÜSPET HAREKET
Bediüzzaman ile müspet hareket kavramý bütün çaðrýþým
ve muhtevasýyla günümüzün bir cihad modeli olarak yerini
almýþ, Hocaefendi de kendi anlayýþ ve telakkileri içerisinde,
cihadýn geniþ yelpazesiyle müspet hareket arasýnda yakýn ve
sýký bir bað kurmuþtur. Mesela þöyle demektedir: “Kur’an,
temel esprisi itibarýyla farklý bir cihad düþüncesiyle gelmiþti;
insanlarý, kendilerini tanýmaya uyarma cihadý; bütün varlýkla
münasebete geçme cihadý; cismaniliðe ve nefsaniliðe baþ
kaldýrma cihadý; muhataplarýnýn kendi içlerinde kendilerini
fethetme cihadý; düþmanlýða, kin, nefret, þehvet, garaz, ihtiras ve kýskançlýk gibi.. insaný alçaltan bütün kötü duygu ve
tutkulara karþý tavýr belirleyip tetikte bulunma cihadý; herkesin kendini bir yüksek mefkureye baðlamasý cihadý; bütün
korkularý ve beklentileri aþma cihadý; dünyayý ahiretin bir
intizar salonu kabul edip öteleri ihya ve burayý da ötelere
baðlý imâr etme cihadý.. ve daha bir sürü cihad...”94
Müspet hareket kavramý, bazen adý konmuþ olarak,
bazen de mana ve muhteva itibarýyla Hocaefendinin iç ve dýþ
aksiyonunda her zaman varlýðýný hissettirmiþ, hedefli ve sis94

Gülen, Kendi Dünyamýza Doðru, 115.

55

Müspet Hareket

temli düþünme, hep kendimiz olarak kalma, aksiyon insaný
olabilme, Peygamberlik mesleðinin gereði gibi deyimlerle
deðiþik açýlardan seslendirilmiþtir.
Ona göre müspet hareket, hep yapýcý ve tamir ile meþgul
olmak, yýkým ve tahriple uðraþmamaktýr. Bize ait varoluþ
dava ve gayesinde kaba kuvvete yer yoktur. Blokaj tamamen, pozitif düþünce ve pozitif aksiyon üzerine kuruludur.
Müspet hareket, bir tepki hareketi deðildir. Birilerine
söz ve/veya davranýþ þeklinde cevap vermek, misliyle mukabelede bulunmak hareketin renk ve desenine tamamen terstir. Hocaefendi, bu hareketin kin ve nefretle kirlenmesine
asla müsaade etmemiþ; kendisine haksýzlýk eden insanlara
dua ettiðini, bir kaþýk suda kendisini boðmak isteyenlere
bile beddua etmediðini, müstehak olsalar bile kimseye lanet
okumadýðýný; bilakis kendisine zulmedenlere hakkýný helal
ettiðini þu ifadelerle dile getirmiþtir: “...Evet, ben de bir
mü’min olarak, bu duygularý paylaþacaðýma söz veriyorum.
Kimseye küsüp darýlmayacaðýma söz veriyorum.. ölümü
gülerek karþýlayacaðýma söz veriyorum.. celâlden gelen
cefayý, cemalden gelen vefa ile bir bileceðime söz veriyorum.
Allah’a ait hukuka karýþamam ama, bana ait hiçbir haktan
dolayý kimseden davacý olmayacaðýma söz veriyorum.”95

1. Müspet Hareketin Üzerinde
Yapýlandýðý Üç Ana Esas
Müspet hareket üç ana esasa yaslanýr. Birincisi “Ýman”,
iþin baþý, diðerlerinin de olmazsa olmazý; ikincisi, imanýn
vaadettiklerini ve tezahürlerini baþkalarýna da taþýma
diyebileceðimiz “Ýla-yý Kelimetullah”; üçüncüsü de ilk iki
esasýn sistemli ve kesintisiz götürülebilmesi için muhakkak
95
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olmasý gereken “Sorumluluk Þuuru”dur. Bu üç ana hususun
dallarý budaklarý tabii ki vardýr ama bunlarý bu üç ana esasa
irca etmek, onlarýn alt þýklarý olarak deðerlendirmek mümkündür.
Bir de diyebiliriz ki bu üç ana esasýn aralarýnda “telazum”
vardýr. Yani bunlar birbirlerini gerektirirler. Bu üç husus, öyle
bir bütünün parçalarýný meydana getirirler ki, çaplý ve mükemmel manada temsil edildiklerinde birini diðerlerinden ayrý ve
kopuk mütalaa etmek adeta imkansýzlaþýr. Kamil imaný kalbine yerleþtiren bir mümin için hayat, artýk “kurtuluþun kurtarmada olduðu” hakikatý etrafýnda örgülenen bir süreç halini
alýr. Peygamberane tavýr ve duruþla hayat, anlam yüklü olarak
geçirilir. Bu seviyenin insanýnýn ise tasasýz ve sýrýtkan olmasý
mümkün deðildir. Bilakis o, milletin gam yükünü sýrtlamýþ,
mesuliyet ahlakýna sahip bir Peygamber varisidir.
Baþta, imaný, kemalata taþýma, seviyesi ne olursa olsun her
Müslüman için bir hedeftir. Onu taklitten tahkike çýkarmak,
üzerindeki tozlardan arýndýrmak ve onunla her þeyin üstesinden gelir hale gelmek her seviyedeki Müslümanýn gaye-i
hayalidir, gaye-i hayali olmalýdýr. Ýmanýný böyle yüksek bir
seviyeye taþýyabilen bir Müslüman, imanýn vaad ve tezahürleriyle karþý karþýya kalýr. Tabiri diðerle bu iman sahibi artýk
yerinde duramaz hale gelir. Tadýp hissettiklerini baþkalarýnýn
da zevketmesi için çalýþýr. Hocaefendi, Allah’ýn rýzasýna
kilitlenmiþ, O’ndan baþka her þeye kapalý olan insanlara “rýza
eri” demektedir. O, Allah’a imanla þahlanmýþ bir rýza erinin
yerinde duramayacaðýný, O’nun hoþnutluðuna ulaþtýran yollar ve vesileler arayacaðýný, böyle birisinin imanýn vaadettikleri karþýsýnda lakayt kalamayacaðýný her yeri geldiðinde
ifade eder. Ýmanýn ebedi saadet vaadettiðini, insaný dünyada vahþetten, ahirette ebedi karanlýklardan kurtardýðýný dile
getirir. Ýman sayesinde her þeyin aydýnlandýðýndan, insanýn
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ebediyeti elde etmesinin imana baðlý olduðundan bahisler
açar. Ebedi azaptan kurtulup gönlünce yaþamanýn cennette
olacaðýna inanan bir insanýn ise çevresine lakayt ve sorumsuz kalamayacaðýna dikkatleri çeker. Ve bu bakýþ açýsýný
Peygamberane tavýr, azim, enginlik ve vicdan geniþliði olarak nazarlara sunar.96 Ýþte bu seviyede iman ve onun tezahürleri ile hayatýný nurlandýran bir Müslüman harekete
geçer, Sahabice yaþar ve etrafýný aydýnlatýr. Yani Ýman, Ýlayý Kelimetullahý, o da sorumluluk þuurunu netice vermektedir.
Hocaefendi, Müspet Hareketini bu üç ana esas üzerinde yapýlandýrýr. Bazen ayrý ayrý, bazen de bütününü ayný
anda nazarlara verir. Biz bu üç esas üzerinde kýsaca durmaya çalýþacaðýz.
a. Ýman
Ýman, insanýn ruhunda gömülü bulunan insanlýk
gerçeðinin ortaya çýkmasýdýr.
Ýnsanlara zorluklar karþýsýnda dayanma gücü verecek, onlarý harekete geçirip aþkýn insanlar haline getirecek en büyük haslet; müspeti yakalamada en önemli faktör imandýr. Ýmanýn tezahürlerinin önünde de, imanýn bizzat kendisi vardýr. Onun için, Bediüzzamanda olduðu gibi,
Hocaefendide de en büyük vurgu imana yapýlýr. Ýnsanlarýn
imana uyanmalarý iþin baþýdýr. Ona göre insan, imanýnýn
aydýnlýðýnda özüne ve gerçek derinliðine ulaþabilir. Kainat,
eþya ve Allah hakkýndaki düþüncelerin oturaklaþmasý,
ancak imanýn kendi çerçevesiyle insanýn gönlüne girmesiyle mümkündür. Hakk’ýn kudretiyle güçlü, O’nun servetiyle
ululaþabilmek, ümitsizlik yaþamamak, boþluða düþmemek,
96
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tam aksine hayatý þükür ve minnetle geçirebilmek, iman ve
imanýn vadettikleriyle donanmakla doðrudan alakalýdýr.
Ýmanýn beslenmesi ve rehabilite edilmesi, Allah Teala’ya
yöneliþte kopukluklar yaþanmamasý, sürekli yenilenmesi çok
önemlidir.
Hocaefendiye göre mümin kimliðini, “akide ile alakalý
manzumeyi olduðu gibi kabul etme; ibadet-ü taatle bütünleþme ve muamelatýný da tarihten gelen sabit þekliyle yerine
getirme oluþturur.”97
En önemli hususiyet olan imanla, Allah’a ve gerçek
huzura ulaþýlabilir. O zaman dünya cennetlere döner. Ýman,
insaný aþkýn hale getirir, ruhanileþtirir, hatta bütün kainatlara meydan okutturabilir. Herþeyin üstesinden gelebilme,
endiþeye kapýlmama, korkup geriye kaçmama, her zaman
dimdik durma, kimsenin minneti altýna girmeme, zorda
kalýnca sabredip azimle gerilme gibi tezahürler, hep imandan kaynaklanmaktadýr.98
“Ýman seyyahý, çok önemli bir güç kaynaðý keþfetmiþ
sayýlýr. Evet ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh’ ile remzedilen ötelere ait bu cephane ve hazine öylesine önemli bir
kuvvet kaynaðýdýr ki, bu kuvvet kaynaðý ve bu ýþýðý elde
eden insanýn artýk baþka güç kaynaðýna ihtiyaç hissetmesi
söz konusu deðildir. O, hep O’nu görür, O’nu bilir; O’nun
maiyyetine koþar, hayatýný O’na yönelik yaþar; marifet ve
itimadýnýn derinliði ölçüsünde bütün dünyevî güçlere meydan okuyabilir ve her þeyin üstesinden gelebileceði ümidiyle en olumsuz durumlarda bile þevkle yaþar bedbinlik ve
karamsarlýða düþmez.”99
97
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Müspet hareketin özünde onun ayrýlmaz parçasý iman ve
Ýslam’ý saf ve duru bir baðlýlýkla yaþamak; bir baþka ifadesiyle, sahabe yaþantýsýný günümüz pratiðine yansýtmak vardýr.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlarýn ve cinlerin
peygamberi idi. Peygamberliðinin 6 yýlý insanlarý Ýslam’la
tanýþtýrmakla geçmiþti. Ayný yýl, cinler de O’nu dinlemiþ ve
peygamberliðini kabul etmiþlerdi. Bazý rivayetlere göre artýk
Allah Rasulü, vefatýný gözlüyordu. Zira insanlara da, cinlere de tebliðde bulunmuþ, Allah’a vardýracak güzergahý onlara tarif etmiþti. Risaletin gereði, kendisine vahyolunanlarý
etrafýna ulaþtýrmaktý. Ve bu misyonu kâmil manada yerine
getirmiþti. Vazife bittiði için, dünyadan ayrýlma vakti gelmiþ
olmalýydý. Allah Rasulü, artýk Allah’a kavuþmayý düþlüyordu.
Dünyevi bir siyasal hakimiyet beklentisi, Efendimizin düþünce
dünyasýna hiç bulaþmamýþtý. Düþünce sistematiðinde Saadet
Asrýnýn merkeze oturduðu Hocaefendide de böyle bir duygu
ve beklenti hiç olmadý. Tabiri diðerle, hiçbir siyasal ve ideolojik düþünce, Hocaefendinin müspet hareketinin temelindeki fikirlerinde tutunacak bir yer bulamadý. Bilakis o
nazarlarý hep “iman”a ve onun tezahürlerine çevirdi. Kamil
iman sahiplerinin kâinata meydan okuyabileceðini ifade
etti. Bu seviyede imaný temsil edebilecek bir altýn nesil
yetiþtirmenin heyecanýný yaþadý. Özlemini duyduðu neslin krokisini çýkardý. Etrafýna daima böyle olun mesajlarý
sundu. Ona göre inanmýþ insanlar: “Ýnsanlarla muamelelerinde peygamberane bir kalb taþýr; herkesi sever, her þeyi
kucaklar; baþkalarýnýn kusurlarýný görmezlikten geldikleri
ayný anda, kendilerini en küçük hatalarý karþýsýnda bile sorgulayabilirler; çevrelerindekilerin yanlýþlarýný sadece normal hallerde deðil, öfkelendikleri zamanlarda bile baðýþlar
ve en huysuz ruhlarla dahi geçinmesini bilirler. Aslýnda
Ýslam da, kendi müntesiplerine, elden geldiðince affetme-
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yi, kine, nefrete yenik düþmemeyi ve öç alma duygusuna
kapýlmamayý salýklar ki, zaten sürekli Allah’a doðru yürüyor olma þuurunda bulunanlarýn baþka türlü olmalarý da her
halde düþünülemez.. baþka türlü davranmalarý, düþünmeleri
bir yana, onlar oturur kalkar hep baþkalarý için hayýr yollarý
araþtýrýr, hayýr dileklerinde bulunur, ruhlarýndaki sevgiyi
hep canlý tutmaya çalýþýr, gayza, nefrete karþý da bitmeyen
bir savaþ sürdürürler. Hata ve günahlarýný piþmanlýk hararetiyle yakar kül eder ve günde birkaç defa, mahiyetlerindeki
kötülük duygularýyla yaka-paça olurlar. Gönüllerinden iþe
baþlayarak, her bucakta iyilik, güzellik fidelerinin boy atýp
geliþmesine ortam hazýrlar ve Rabiatü’l-Adeviyye felsefesiyle, zehir olsa da, herkesi ve her þeyi þeker-þerbet gibi kabul
eder; üzerlerine kinle, nefretle gelenleri bile tebessümlerle aðýrlar ve en mütecaviz ordularý sevginin yenilmeyen
silahýyla püskürtürler. Allah onlarý sever, onlar da Allah’ý..
hemen her zaman sevmenin heyecanýyla coþar, sevilme duygusuyla da mest ü mahmur yaþarlar. Tevazu kanatlarý sürekli yerde ve gül bitirme neþvesiyle toprak olmaya teþne bulunurlar...”100
b. Îlâ-yý Kelimetullah
Ýmanýnda tahkiki yakalamýþ bir mümin için Allah’ýn
yüce adýnýn herkesçe duyulmasý için çalýþmak, hem bir vazife hem de imanýnýn gereðidir. Zira gerçek Müslümanlýðýn
özünde bu vardýr. Onun için Hocaefendi imanla beraber
ikinci en büyük vurguyu ‘Îlâ-yý Kelimetullah’a yapar. Ona
göre “Allah nezdinde kurtulmuþ olmak, kurtarýcý olma
cehd ve gayretine baðlýdýr.”101 O, Allah’ý bilip, bildirmek;
yaþamayý, dünyevilikten çýkarýp baþkalarýnýn Müslümanca
100
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yaþamalarýna göre ayarlamak; kâmil imana ermek ve bu
imaný baþkalarýna duyurmak; mumlar gibi eriyip çevreye
ýþýklar saçmak; her yerde herkese hayat üflemek gibi ifadelerle hep imanýn bu çok önemli yanýný nazara verir.
“Ýnsanýn yaratýlýþ gayesi, Cenab-ý Hakký bilip bildirmektir. Bunun dýþýnda hiçbir þey yaratýlýþa gaye olacak seviyede deðildir.”102 der. Ona göre iman ettikten sonra dünya ve
ukba saadetine giden yol, Ýla-yý Kelimetullah için mücadele
ve mücahededen geçmektedir. Ýnsan yaþayacaksa iþte bunun
için yaþamalý; hayatýný abesiyetten kurtarmak için ona bu
þekilde anlam yüklemelidir.
Hayatý manalandýrmak da; “Ýnsanlarý küfür ve dalalet
karanlýklarýndan kurtararak imanýn aydýnlýðýna çýkarmak,
ruhlarý uyararak gönüllere Hakk’ý duyurmak, eþyanýn perde
önü ve perde arkasýný olduðu gibi göstererek dimaðlardaki
þüphe ve tereddütleri gidermek, varlýðýn yüzüne nurlar saçarak onun bir kitap gibi okunmasýný, bir meþher gibi temaþa
edilmesini saðlamak, bir sanat eseri olarak onu yorumlayýp
resmetmek, sonra da çaðýn idrak ufkuna göre seslendirmek ve bu fani güzergahý, baki alemlerin bir basamaðý, bir
köprüsü, bir mezraasý, bir pazarý haline getirmek.”103 için
çalýþmakla olabilecektir.
Hocaefendi, müspet hareketin temsilcilerini birer
Peygamber varisi olarak görmek istemektedir. Zira Cenab-ý
Hakk, Peygamber Efendimize: “Bu Kur’an, Rabbinin izniyle insanlarý, karanlýklardan nura çýkarman ve o üstün kudret
sahibi olan her icraatýyla övgüye layýk bulunan Allah yoluna iletmen için sana indirdiðimiz bir kitaptýr.”104 diyerek
Peygamberlik misyonunun bir çerçevesini sunmaktadýr.
102
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Ona göre, Allah’a, ahiret gününe inanan bir insan, Ýlayý Kelimetullah vazifesinden müstaðni kalamaz. Gerçekten,
yürekten inanmýþsa baþkalarýna da duyurmayý gönlünden,
kafasýndan asla çýkaramaz.
Ýla-yý Kelimetullah ve Nitelikli Ýnsan Münasebeti
Allah’ýn Yüce adýnýn, olanca ululuðuyla gönüllere
duyurulmasý kâmil iman sahiplerinin en derin yanlarýný
teþkil eder. Bu, böyle olmakla beraber müspet hareket, bu
âli vazifeyi sistemleþtirir, kendi temsilcilerini kendine has bir
metoda yönlendirir.
Müspet hareketin yönlendirdiði Îlâ-yý Kelimetullah
vazifesinde, bir yandan gönüllerin Ýslam’la buluþturulmasý
ve bu buluþmanýn derinleþtirilmesi; diðer yandan da menfi
tarafta bulunanlarýn yýkýcý faaliyetlerine göðüs gerilmesi söz
konusudur.
Bir baþka tabirle, müspet hareket yörüngeli Îlâ-yý
Kelimetullah, çift yönlü olarak götürülmek zorundadýr. Bir
taraftan insanlarýn akýl ve mantýklarýna, fikir ve düþünce
dünyalarýna hitap edip onlarý ikna etmedeki zorluklara dayanmak; diðer taraftan bu çalýþmalarý baltalamak,
insanlarýn imana ve Ýslam’a uyanmalarýna mâni olmak isteyen bozguncularýn faaliyetlerine katlanmak bu hareketin en
belirgin çizgilerini oluþturur. Yani müspet hareketin temsilcileri aðýr bir yükün altýndadýrlar. Onlar hem kendi nefislerine hâkim olup istikametli yaþamak, hem de baþkalarýnýn
nefs-i emmare ve þeytanlarýna galip gelebilip dosdoðru bir
hayatý yaþamalarý için çalýþmak zorundadýrlar. Ýnsanlarý iknâ
etmek, inanýlan hakikatleri temsil etmek ile ancak mümkün
olabilir. Bir yandan dünyanýn cazibedar güzelliklerine kapalý
kalabilmek, yaratýlýþ gayesinden sapmamak; öte yandan da
insanlarý müspete kanalize etmek ve karanlýk düþünce sahiplerine karþý verilen sinir harbinde çizgiyi korumak herkesin
63

Müspet Hareket

yapabileceði bir iþ deðildir. Kýsaca ifade edeceksek, müspet
hareketi, müspet donanýma sahip insanlar ancak mükemmel
manada temsil edip hayata geçirebilirler.
Bu zorluðun farkýnda olan Hocaefendi, çoðu zaman müspet hareket temsilcilerinin metafizik gerilimlerini kaybetmemeleri için tahþidatta bulunur. Onlarýn haleti ruhiyelerini portrelendirir, olmalarý gereken seviyenin çizgilerini koyulaþtýrýr.
Ýnsanlarda Ýslami heyecanýn uyanmasý, bu heyecanla yüksek
performansta hizmet edilmesi onun için her þeydir.
Hocaefendinin aksiyonunu, ve iç aksiyon olarak tanýmladýðý düþünce hayatýnýn temelini ruhi hayat meydana getirmektedir. Bu da dini düþüncelerle iç içedir. Þimdiye kadar
bu milletin varoluþu hep Ýslamî ruh ve manaya sýðýnýlarak
gerçekleþtirilmiþtir. Bu yüzden onda, Ýslamî ruh ve manayý
zirvede temsil etmiþ olan Ashab-ý Kiram Efendilerimize atýf
ve yönlendirmeler oldukça fazladýr. Sanki o, Sahabe modelini günümüzde yeniden inþa etmek istiyor gibidir. Onun söylemlerinde bazen de örtülü olarak, Sahabe-i Kiram’ýn hususiyet ve mazhariyetleri aðýrlýklý olarak yer alýr.
Onun sahabe modelini ifade biçimi, tabiri diðerle müspet hareket temsilcilerini tablolaþtýrmasý, okuyucularda
imrenme ve özenti uyaracak mahiyettedir. Hocaefendinin
gönlünün derinliklerinden kaynayýp, dimað potasýnda biçimlenen ve kaleminin hareketiyle satýrlarda görünüme sunulan
ilham yüklü üslubu, okuyucunun zihin ve kalbine çarpýnca,
bazen tarifsiz bir heyecan tufaný, þiddetli bir his delinmesi
meydana getirir. Bu bazen düþünce dünyasýnda bir çalkalanma, metafizik gerilimde ciddi bir yükselme; bazen de vazife ve sorumluluk þuurunun bütün benliði kaplamasý, gidiþatý
gözden geçirme, söz ve davranýþlardaki aksaklýklarý giderip
yeniden derlenip toparlanma gibi neticeleri verir. Bir ömür
boyu beklediði, özlemini çektiði altýn nesil portresine muha64
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tap olan insanlar da, Hocaefendinin rehberliðinde bu nesilden olabilme ümit ve arzusunu iliklerine kadar duyar, iç
dünyalarýnda büyük coþkunluk ve dalgalanmalar yaþarlar.
Ona ait þu satýrlarý okuduðunuzda ayný duygulara sizin
de sahip olacaðýnýzý umuyorum:
“Bizim, içten ve dýþtan gelecek ihsanlara, düþünce sistemlerine deðil; bizim, topyekün milletimizde mesuliyet
ve ýzdýrap þuuru uyarabilecek ruh ve düþünce hekimlerine
ihtiyacýmýz var. Gelip-geçici saadet vaadi yerine ruhlarýmýzda
derûnilik meydana getirecek ve bizi bir hamlede, mebde' ile
müntehayý birden görebileceðimiz seviyeye ulaþtýracak ruh
ve düþünce hekimlerine.
“Evet, þu anda biz, icabýnda cennete girmekten dahi vazgeçip ve þayet girmiþse, dýþarýya çýkma yollarýný araþtýracak
kadar mesuliyet ve dava aþýký insanlar bekliyoruz. ‘Güneþi
bir omuzuma, ayý bir omuzuma koysalar, ben bu iþten vazgeçmem!’ diyen insanlar.. bu bir Peygamber ufkudur. Bu
ufuktan akýp gelen ýþýklarla coþkun bir dimað, yerinde:
‘Gözümde ne cennet sevdasý, ne de cehennem korkusu var;
milletimin imanýný selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razýyým.’ der, iki büklüm olur.. veya
ellerini açar, ‘Vücudumu o kadar büyüt ki cehennemi ben
doldurayým, baþkalarýna yer kalmasýn.’ çýðlýklarýyla semavatý
lerzeye getirir.
“Evet, bugün insanýmýzýn, her þeyden daha çok, milletinin günahlarý için aðlayan, insanlýðýn affedilip baðýþlanmasýný,
kendi baðýþlanmasýnýn önünde bekleyen.. ve A’raf’ta durup
cennetliklerin hazlarýyla yaþayan, cennete girse dahi þahsi
hazlarýný duymaya vakit bulamayan derunilere ihtiyacý
var...”105
105
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“Evet, bugün her þeyden daha çok, dünü-bugünü bir
arada görebilecek.. kainat, insan ve hayatý birden perspektife alabilecek.. mukayeseci.. varlýðýn sebepler ve illetler
buuduna açýk.. milletlerin ve cemaatlerin varoluþ ve yýkýlýþ
senaryolarýna vakýf.. sosyoloji ve psiko-sosyolojinin hata ve
sevaplarýnda hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doðum,
ölüm ve göçüþlerine nigehban.. vesile ve gayeyi birbirinden
temyiz edecek yetenek, vicdan selameti ve düþünce istikametine sahip.. gayeye saygýlý.. þeriattaki hikmet-i teþri ve Sahibi Þeriat’ýn maksatlarýna aþina.. dini hükümlere menat sayýlan
esaslar mevzuunda vukuflu.. ilahi varidata açýk objektif
dimaðlara þiddetle ihtiyaç var.
“Týkanmýþ düþünce sistemimizin önünü açacak..
bayatlamýþ ve semavilikten uzaklaþmýþ muhakeme tarzýmýza
Kur’ani yörüngede iþlerlik kazandýracak.. bunlarý yaparken
de kainat, insan ve hayat arasýndaki sýrlý münasebeti gözardý
etmeyecek.. dini emirlerin titizlikle yaþanýp hayata geçirilmesinin yanýnda, devam ve temadinin önemli bir esasý
olan, yürüdüðü yollarý, Sahib-i Þeriat’ýn teysir, mülayemet
ve müsamaha ufkuna göre stabilize ederek tebþir aðýrlýklý
ve tenfire kapalý temsilini saðlamak.. ilim ve tefekkür gücünü Ýslam’ýn ve Ýslam’ý yorumlamanýn emrine vererek birkaç
asýrlýk kýsýrlýðý sona erdirmek.. mektepten mabede, sokaktan
yuvaya her yeri, varlýk, insan ve hayatýn arkasýndaki gerçeðin
rasat edildiði rasathaneler haline getirmek.. týkanýklýðý asýrlar
ve asýrlar ötesine gidip dayanan sonsuzluðu temaþa menfezlerine yeniden iþlerlik kazandýrmak.. Ýslam'ý, hayatýn hemen
her ünitesinde sürekli üzerinde durulan gündemin birinci
maddesi konumuna yükseltmek.. tenasüb-i illiyet prensibine
göre sebep-sonuç mevzuunda hassas, riyazi ve rasyonel davranmak.. gibi fonksiyonlarý eda edecek bu idrak kadrosu,
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kendimizi yenilememize yardýmcý olacak ve bize ebed-müddet var olmanýn erkanýný öðretecektir.”106
“Bugün, her þeyden ziyade milletçe muhtaç olduðumuz
karakter, þuur, idrak ve sorumluluðun harekete geçireceði,
davranýþ ve faaliyetlerin de, en az bugün ve bugüne ait zaruretler kadar, plan ve projelerinde yarýnlarý düþünen samimi, müteheyyiç fakat dengeli insan karakteridir. Gönlüyle
varlýða açýk, dimaðý bilgi þuuruyla mâ’mur, her an kendini
bir kere daha yenilemesini bilen, her zaman nizamýn peþinde
ve her lahza ayrý bir tahribi tâmir eden düþünce ve ruh
mimarý karakter..
“O hep zaferden zafere koþacak ama; ülkeleri harap
edip, harabelerde payitahtlar kurmak için deðil; insani
duygu ve melekeleri harekete geçirmek ve bizleri, herkesi ve
her þeyi kucaklayacak þekilde sevgi, alaka ve mürüvvetle güçlendirmek, yýkýlmýþ yöreleri onarmak, ölü kesimlere hayat
üflemek, varlýðýn damarlarýnda can olup-kan olup akmak
ve hepimize var oluþun engin zevklerini duyurmak için..
zaten o, her þeyiyle bir Allah adamýdýr.. ve O’nun halifesi
olarak her zaman varlýkla münasebet içindedir. Her hareket
ve her faaliyeti kontrollüdür ve yaptýðý her þeyi de O’nun
teftiþine sunacak gibi yapar. O’nun duyuþlarýyla duyar..
O’nun bakýþlarýyla görür.. üslubunu O’nun beyanýndan
süzer çýkarýr.. ve O’nun iradesi karþýsýnda ‘gassalýn elindeki
meyyit’ gibidir.. O’na karþý acz u fakrýnýn þuurunda olmasý
en büyük bir güç ve servet kaynaðýdýr. O, bu tükenmez hazineyi en iyi þekilde deðerlendirmede asla kusur etmemeye
çalýþýr.
“O, þahsi hayatý itibarýyla, gözü hep örnek insan olma
ufkunda.. Ýlahi emir ve yasaklarý temsilde evliya ve asfiya ile atbaþý ve ‘kýlý kýrk yararcasýna’ sözüyle ifade edi106
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lemeyecek kadar dakik ve ince. Hakiki Müslümanlýðý
yaþamadaki kahramanlýðý, Hakk’ýn sevmediði þeylere karþý
ortaya koyduðu tavrý, inançlarýný hayata geçirme yolunda
baþýna gelecek þeylere karþý fütursuzluðu ve mukavemeti
tasavvurlar üstüdür. Hele ma’þeriliðindeki enginliði, Hakk
eri ve halk insaný olmadaki derinliði, Allah’a ve O’ndan
ötürü varlýða karþý duyduðu aþký, þevki, alaka ve endiþeleri
ifadelere sýðmayacak ölçüdedir.”107
“Sen “Ýþ baþa düþüyor; gücümün yettiðince ben yapmazsam, her halde baþkalarý da yapmayacak.” demeli ve seni
varoluþa taþýyan ruh ve manayý kat’iyen dýþta aramamalýsýn;
baþýný eðip, vicdanýný dinlemeli ve mahiyetini bir mercek
gibi kullanarak varoluþ istikametindeki seyahatini özünden
baþlatmalýsýn...”108
“Onlar nam u niþan nedir bilmez, makama, mansýba
eyvallah etmezler. Ýçlerinde tutuþturduklarý sonsuzluk ateþi,
onlarý her þeyden müstaðni kýlmýþtýr. Bir mum gibi eriyen
benliklerinde, cihanlar aydýnlýða kavuþur ama, onlarýn göz
bebekleri, þuanýn zerresini bile kendi hesabýna kullanmak
istemez. ‘Yol yapma bize, rahat yürüme baþkalarýna; sa’y u
gayret bize, ganimet baþkalarýna... Bilmem ki, bir bilmece
olan mahiyetlerini, böyle birkaç hecede ifade etmek kâbil
olur mu...?”109
Hocaefendinin ufkundaki ideal nesil; “ilim, fazilet
ve ahlakýn yüksek temsilcileri, mefkure insanlarýdýr. Bitip
tükenme bilmeyen aþkla dopdolu, imanlý, ümitli, azimli
hasbiler kadrosudur. Diðergam; milletimizde mesuliyet ve
ýzdýrap þuuru uyandýrabilecek ruh ve düþünce hekimleridir. Onlar yaþatma idealine kilitli; ruh mimarý Rabbaniler;
107
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sevgi ve mefkure kahramanlarý; hikmet erleri, ümit neslidir.
Günümüzün karasevdalýlarý, Hakka ve hakikate adanmýþ,
ölümsüz ruhlar; ýþýk süvarileri; fedakarlýðýn sahabicesine
sahip koçyiðitler; yaþama arzusunu unutup, yaþatma zevkiyle þahlanan babayiðit mesuliyet neslidir. Ýlim, ahlak ve fazilet
havarisi ateþten sineler; çaðýn kudsileri; ümit tomurcuklarýdýr
onlar. Günümüzün irþad ve teblið erleri; tarihi hakikatlerin hakiki mirasçýlarý ve susadýðýmýz soluklardýr. Rüyalarýn
üveyki, idrak kadrosu; Haktan fermanlý mesuliyet ve dava
aþýký, beklenen, aranan insanlar olup geleceði kuracak ve
yükseltecek fikir iþçileridir.
Bu Îlâ-yý Kelimetullah kadrosunun belli baþlý nitelikleri
olarak da þunlarý sayabiliriz: onlarýn içleri aydýn, duygularý
durudur. Kararlý ve azimlidirler, yol yön deðiþtirmezler.
Önceden belirlenmiþ idealleri istikametinde ilerlerken
darýlmalara ve kýrýlmalara düþmezler. Dayanýklýdýrlar. Ýçlerinde tutuþturduklarý sonsuzluk ateþi, onlarý her þeyden müstaðni
býrakmýþtýr. Alayiþsiz ve gösteriþsizdirler. Nübüvvetin özünden gelen bir uzantý ile daha çok baþkalarýnýn lezzet ve acýlarýyla dolu ve onlar için vardýrlar. Kendi aþk-u þevki, heyecan
ve tutkularýnýn ötesinde baþkalarýný da terkisine alýp sonsuza
taþýyan ebediyet süvarileridir.. Ýnsanlarýn Allah’ý bulup O’na
yönelmeleri, deðiþik kulluklardan kurtulup sadece O’nun
bendesi olmalarý tek dertleridir. Bütün beþeriyeti doðru yola
çaðýrmayý tutku halinde yaþayan farklý insanlardýr. Hakk
katýnýn kutlularý teslimiyet erleridirler. Programý, metodu
ve üslubuyla gayelidirler. Fevkalade fedakardýrlar. Allah
tarafýndan sevilip, O’nu sevmeyi ideal edinmiþ, Hakka
adanmýþ ruhlardýr. Düþüncelerini kendi enstrümanlarýyla
seslendirirler. Onlar insani duyarlýlýðý felç eden cehalet, gaflet, baðnazlýk ve aymazlýk perdelerini parçalayýp, rahmetle hakikatýn buluþacaðý noktaya doðru uzanýrlar. Ciddi bir
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iç huzuruyla neticeyi Allah’tan bekler, Þen’i- Rububiyetin
muktezasýna karýþmadan hareketlerini Hakk hoþnutluðuna
baðlarlar. Yersiz kuruntulara kapýlmaz, Hakk’a itimatsýzlýk
gibi öldürücü zehirlerden fevkalade uzak durmasýný bilirler. Ýnandýrýcý olmanýn referansý beklentisiz olmak olduðu
için, hizmette önde, ücrette arkalarýn arkasýndadýrlar. Deðil
maddi beklenti, hizmet ederken alýnan manevi hazlarýn bile
iþin ruhunu zedeleyeceði endiþesini yaþarlar. Alemþümul,
bütün insanlýðý kucaklayacak enginlikte bir þefkat, onlarýn
bakýþ açýlarýný biçimlendirir. Onlar, acz, fakr, þevk ve þükürle gerilmiþ Hakk’a dilbeste gönül erleridirler.”
Aslýnda her biri birer konu baþlýðý þeklinde incelenmesi gereken bu hususiyetler, günümüzde ve gelecekte, müspet hareket temsilcilerinin en mümeyyiz nitelikleri olarak
kýymetlerini her zaman ve konumda koruyacaklardýr.
Evet, Hocaefendi, bu tür üslup ve heyecan yüklü
deyim ve tabirlerle, günümüz insanýna ve ileride beklenen
ümit tomurcuklarýna sesleniyordu. Onlarýn his ve mantýk
dünyalarýna fýsýldýyor, bütün bunlarý da kendisi gibi, onlarýn
da kendilerini Hakk’a adayabilmeleri, bu en kudsi vazife
uðruna hayatlarýný bezledebilmeleri için yapýyordu. Yaratýlýþ
gayesinin en çaplý biçimde temsil edilebilmesi, yüksek performansta imana ve Kur’an’a hizmet edilebilmesi için, tabiri diðerle bütün bunlarý “Ýla-yý Kelimetullah” için, Hakk’ýn
hatýrý için yapmýþtý. Zira dini hissiyatýn dibe vurduðu
dönemde, gönüllerin Allah’la buluþabilmeleri onun vazgeçilmez tutkusuydu. O, -Allah’ýn izni ve yardýmýyla- insanlarýn
gözlerini Ýslami gayret ve heyecana açtý. Ýdeal bir neslin ruh
portresini resmetti. Çizginin altýna düþmemenin yollarýný
gösterdi. Millet ruhunu uyardý. Onlarýn bakýþlarýný yüksek
ideallere çevirdi. Fedakarlýðýn sahabicesine uyanabilmeleri için en önde kendisi o þekilde yaþadý. Geleceðin fikir
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iþcilerini yetiþtirdi. Bütün dünyada ilelebet devam edecek
müspet hareket alanlarý hazýrladý. Daha doðrusu bütün bu
iþlerin gerçekleþmesinde Yüce Kudret tarafýndan yönlendirildi ve istihdam olundu.
c. Sorumluluk Þuuru
Müspet hareketin olmazsa olmazlarýndan biri olarak kabul ettiðimiz ve kendi dar anlayýþýmýz açýsýndan, sacayaðýnýn
üçüncüsünü teþkil ettiðine inandýðýmýz husus ‘sorumluluk þuuru’dur. O, imanla bütünleþen; ‘yaþatma ideali’ de
diyebileceðimiz Allah’ýn adýný tüm insanlýða duyurmayý tutku haline getiren bir müminde olmasý gereken en vazgeçilmez niteliklerdendir. Hocaefendinin ifadeleri içerisinde: “Hareketin sorumlulukla irtibatlandýrýlmasý onun en
birinci insani buudunu teþkil eder. Sorumlulukla disipline
edilememiþ bir hamle ve hareketin tamam olduðu söylenemez.”110
Hocaefendi sorumluluk þuurunu, “mesuliyet þuuru”,
“mesuliyet ahlaký”, “mesuliyet ve dava aþký”, “ferdi sorumluluk sýnýrlarýný aþkýn bir merhamet iradesi” gibi ifadelerle
karþýlar.
Hocaefendiye göre maksat ve gayeden sapma, bir sorumsuzluktur. Dünyevileþmek, çýkar hýrsçýlýðý, menfaat düþkünlüðü, gösteriþ meraký, müstehcenlik ve deðiþik ideolojilere
prim vermek gibi densizliklerin yanýnda; umursamazlýk,
vurdumduymazlýk, zorbalýk, baþýboþluk, ve taassub gibi
kemirgenlerin kendi dünyamýzdan temizlenmesi þarttýr.
Ýslamî haysiyet ve millî iffetimiz açýsýndan, dünden bugüne
bize ait olan ne varsa hepsine sahip çýkmamýz, içten içe varlýðýmýzý ve benliðimizi aþýndýran þeylerden arýnmamýz elzemdir. Düþüncedeki inhiraflar, þahsiyet kaymalarý sorumluluk
110
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þuursuzluðundan kaynaklanmaktadýr. Hareketteki sorumsuzluk kargaþa olacaðýndan, davranýþlarý mesuliyetle disiplin
altýna almak zaruridir. Yani müspet harekette her teþebbüs
mesuliyet eksenli olmalýdýr.
Mesuliyet þuuruyla ahlaklanan bir müminde kayma, maksat ve gayeden sapma söz konusu olamaz. Onun yolu, Hak;
davasý, Hakký tutup kaldýrmak; hedefi de Allah’ýn rýzasýdýr.
Sorumluluk þuuruna sahip bir mümin, ýzdýraplýdýr. O,
böyle olduðu müddetçe de alternatif projeler üretmede
güçlü bir kaynaða, samimi vicdanlar üzerinde de büyük bir
tesire sahip demektir.
Mesuliyet þuuruyla gerilmiþ bir mümin, umumi ahenk
ve hakikatý ihya etme ile dertli bir azim kahramanýdýr.
Böyle birisinin sorumluluk alaný dýþýnda ise sanki hiçbir þey
kalmamaktadýr: “Bu öyle bir mesuliyettir ki ferdin idrak ve
þuurlu iradesine giren hiç bir mesele onun dýþýnda kalamaz.
Varlýk ve hadiseler karþýsýnda sorumluluk, tabiat ve toplum karþýsýnda sorumluluk, geçmiþ-gelecek, diri-ölü, gençihtiyar, okumuþ-cahil, idare ve emniyet.. herkesten ve her
þeyden sorumluluk..”111
Sorumluluk þuuruna ermiþ bir mümin, geçmiþin, bilinen bilinmeyen, büyük küçük bütün birikimine, bu birikimi nemalandýrmaya, yeni terkipler meydana getirmeye,
sonra da bunlarý gerçek mal sahibi olan gelecek nesillere
intikal ettirmeye varis, yani tarihe mirasçýdýr. Böyle olunca da geleceðe bizim olacaðý nazarýyla bakmak, sorumluluk
þuurunun önemli bir yanýný teþkil etmektedir.
Mesuliyet ahlaký ile ahlaklanabilmiþ bir mümin için
gelecek nesle uygun bir zemin hazýrlamak, bir baþka sorumluluk alanýdýr. “Bizler dünyamýza, iman, insan ve hürriyet sevgisinden örülmüþ yepyeni bir ruh kazandýrma ve bu
111
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esaslar üzerinde neþv ü nema bulmuþ, geliþmiþ mübarek
bir aðacýn mana köklerinin safveti ölçüsünde ve o köklerle irtibatlý olarak yeni sürgünlere zemin hazýrlama mesuliyeti altýndayýz. Þüphesiz böyle bir sorumluluðun yerine
getirilmesi de ancak ülkenin mukadderatýna, insanýmýzýn,
tarih, din, örf, adet ve bütün mukaddesatýna sahip çýkacak
kahramanlarýn mevcudiyetine vabestedir.. ilim aþkýyla dopdolu, imar ve inþa düþüncesiyle gerilim içinde, samimilerden daha samimi dindar, milliyetperver ve sorumluluk
duygusuyla her zaman vazife baþýnda kahramanlarýn mevcudiyetine. Onlar ve onlarýn gayretleri sayesinde milletçe
hayatýmýza, bizim anlayýþýmýz, bizim düþüncelerimiz ve bu
anlayýþ ve düþüncelerin muhassalasý hakim olacak.. herkeste, nefsini toplumun hizmetine adama duygusu öne çýkacak..
vazife taksimi ve karþýlýklý yardýmlaþma düþüncesi yeniden
canlanacak.. iþveren-iþçi, aða-köylü, memur-sokaktaki insan,
ev sahibi-kiracý, sanatkar-sanatsever, müvekkil-vekil, muallim-talebe bir vahidin deðiþik yüzleri olma hususiyetiyle bir
kere daha ortaya çýkacak ve birkaç asýrlýk beklentilerimiz bir
bir gerçekleþecektir.”112
Allah’ý bilip bildirmek ve bunu sorumluluk ahlakýyla
yerine getirmek; özlenen, hasreti çekilen, aranan, beklenen
neslin en seçkin nitelikleri; fedakarlýðýn, hasbiliðin, vefanýn
sahabicesine uyanmýþ hak erlerinin en çarpýcý özellikleridir.

2. Müspet Hareket Temsilcilerinin
Ýçe Dönük Yanlarý: Hakk’a Kulluk
Bediüzzaman, Risale-i Nur’larla manevi cihadýný
yönlendirmiþti. Ýman hakikatlerinin neþrinin en çaplý biçimde edasý adýna yapýlmasý gerekenleri talebeleriyle beraber
112
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yapmýþtý. Ýlk baþta kendisi yazmasýna raðmen, risaleleri belki
de en çok kendisi okudu, talebelerine de okuttu. Ýlk dönem,
Risalelerin yazýlmasý ve daðýtýlmasý çok önem arzediyordu.
Bediüzzaman, vurguyu oraya yapýyor, o günkü þartlarda en
güzel hizmetin Risaleleri yazmak ve yaymak olduðunu söylüyordu. O dönemde 600 bin civarýnda Risale-i Nur Külliyatý
hatt-ý Kur’an ile yazýlmýþtý. Bazen bazý talebelerini deðiþik
þehirlere göndermiþ, oralardaki insanlarýn iman ve Kur’an
hizmetiyle tanýþmalarýna zemin hazýrlamýþtý. Dýþa dönük hizmetlerde daha baþka birçok iþ yapýlýrken içe dönük olarak
da onlarýn nazarlarýný azami takva, sýdk, ihlas ve sadakata
çevirmiþti. Ýhlasý anlatýrken tesanüd ve uhuvvet dersleri de
vermiþ, kardeþler arasýnda tam bir dayanýþma olmazsa kamil
manada ihlasa erilemeyeceðinin altýný çizmiþti.
Ýhlas risalesinin en azýndan 15 günde bir defa okunmasýný
tavsiye etmiþti. Baþka yerlerde olmamasýna raðmen, bu risalenin baþýnda böyle bir tahþidatýn hikmetini soranlara
“gücünüz yetiyorsa her gün okuyun” demek suretiyle bu
yolun yolcularýnýn en mühim azýklarýna dikkatleri çekmiþti.
Müspet hareketin bir baþka yaný olarak “Allah’ýn vazifesine karýþmama”yý söylerdi. Elden gelen bütün gayret ortaya konacak, ama Allah’ýn takdirine de gönülden teslim
olunacaktý. Bu aslýnda, hem rýza makamýna, hem de samimiyete yapýlan birer vurgu idi. Bir taraftan Allah’tan gelen
her þeye razý olunacak, niye olmadý gibilerinden dahi olsa
düþünce yanlýþlýðýna girilmeyecek; diðer taraftan da nefse
hiç pay çýkarýlmadan her þey Allah’tan bilinecek ve dünyevi-uhrevi beklentiye girilmeyecekti. Zira inandýrýcý olmanýn
referansý, samimiyetin göstergesi beklentisizlikte ve bütün
çeþitleriyle ücret almaya kapalýlýkta idi.
Bediüzzaman, hediye kabul etmemesini anlatýrken, Yasin
suresinde anlatýlan ve beklentisizliðe dikkat çeken zatý örnek
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vermektedir. Hazreti Ýsa’nýn havarileri hapsedilince Habib-i
Neccar koþarak onlarýn yanýna gider ve “Kendileri hidayette
olan ve sizden hiçbir ücret istemeyen bu insanlara uyun.”113 der. Bu ayette teblið ve temsil insanýnýn iki özelliði nazara
verilmiþtir: tebliðcinin hidayet üzere olmasý ve yaptýðý vazife
mukabilinde herhangi bir þey istememesi.
Müspet hareketin temsilcileri, imanda ve ahlakta diriliþe
vesile olmaya çalýþýrlarken, bu diriliþi en baþta kendi nefislerinde yaþamalýdýrlar. Hareketin tesir ve temadisi adýna bu
çok önemlidir. Onlarýn “özlerini gaflete salmadan” kulluðu
idrakle tevhide ulaþmalarý, Allah ile olan münasebetlerini
çok saðlam zemine oturtmalarý elzemdir. Çünkü insan ancak
Hakk’a kullukla; arzulara, kuvvete, þehvete, þöhrete kulluktan kurtulup, insaný sefilleþtiren bayaðýlýklardan sýyrýlabilir.
Zaten gerek Asr-ý Saadet topluluðu, gerekse de her devrin
kutlu mimarlarý nefisleriyle yaka paça olmuþ, gayrý meþru
dairedeki bütün cismani arzulara baþ kaldýrmýþlardý. Her
zaman bir kýsým beþeri zaaflarý olabileceði mülahazýyla hep
tetikte ve temkinli davranmýþ, kaymamaya çalýþmýþ ve insaný kamil olmanýn bütün icaplarýný da yerine getirmiþlerdi.114
Bu açýdan Hocaefendi, her yeni diriliþte mutlaka olmasý
gereken merhaleleri anlatýrken önceliði bu kudsi vazife için
çalýþacak olanlara verir ve “Her yeni diriliþte ferdin þahsiyet
kazanmasý, inançla þahlanýp aþkla gerilmesi, nefis ve benliðini
aþarak Hakk’ýn azad kabul etmez kölesi olmasý merhalesi çok önemlidir. Bu merhaledeki cihad, bütün buudlarýyla
nefsin dümenlerine karþý, benliði yenmeye müteveccih ve
insanýn kendisini yeniden inþa etmesiyle alakalýdýr. Bu itibarla da cihadlarýn en büyüðü ‘Cihad-ý Ekber’dir.”115 der.
113
114
115

Yasin, 36/21.
Gülen, Kendi Dünyamýza Doðru, 113.
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Ýçe dönük vurgu Hakk’a kulluða yapýlýr. Dýþýn fatihi
olmak isteyenler, mutlaka kendi içlerini de fethetmelidirler.
Hocaefendinin üzerinde çokca durduðu, hareketin temsilcilerinin dikkatlerini çektiði hususlardan bazýlarýna kýsaca
nazar atfetmenin faydalý olacaðýný düþünüyoruz.
Ýbadet: Allah’ýn emirlerini yerine getirme, O’na kullukta bulunma ve bu kulluðu þuurla edâ etmektir. Ýbadetle
bütünleþmek, bir ibadet insaný olmak hedeftir. Ýnsanýn
þerefinin rengi ve ona bahþedilmiþ en büyük paye olan ibadetler dikkatle yapýlmalý, folklora dönmemeli; ibadetin
ruhu, þekle kurban edilmemelidir.
Rýza: Ýnsan kalbinin, baþa gelen hadiselerle sarsýlmamasý,
kaderin tecellilerini iç hoþnutluðu ile karþýlamasý; diðer bir
yaklaþýmla, baþkalarýnýn üzülüp müteessir olduklarý, þaþýrýp
dehþete düþtükleri olaylar karþýsýnda gönül mekanizmasýnýn
tam bir sükun ve itminan içinde olmasý; Allah’ýn kaza,
takdir ve muamelelerinin, nefislerimize bakan yanlarýyla,
acýlýk, sertlik ve anlaþýlmazlýklarýna katlanýp her þeyi gönül
rahatlýðýyla karþýlamaktýr.
Dua: Yenilmez bir güce sahip olan dua; bir çaðrý, bir
yakarýþ ve küçükten büyüðe, aþaðýdan yukarýya, arzdan
arzlýdan semalar ötesine bir talep, bir niyaz ve bir iç dökmedir.
Namaz: Müminin miracý, miraç yolunda ýþýðý-buraðý,
Allah’a yaklaþmak ve O’na ulaþmak isteyenin ötelere en
yakýn karargahý, gaye ile hemhudut en büyük vesilelerdendir. Ýnsanýn hayatýnda yapacaðý en güzel þey namaz olmalý,
onu en kamil manada yerine getirmek bir gaye haline gelmelidir.
Ýhlas: Doðru, samimi, katýþýksýz, dupduru; riyadan
uzak olma ve kalbi bulandýracak þeylere karþý kapalý kalma,
kapalý yaþama.. veya gönül safveti, fikir istikameti için76
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de Allah’la münasebetlerinde dünyevi garazlardan uzak
kalma ve tam bir sadakatle kullukta bulunmak demektir. Ferdin, ibadet ü taatinde, Cenab-ý Hakk’ýn emir, istek
ve ihsanlarýnýn dýþýnda her þeye karþý kapanmasý, abd ve
Mabud münasebetlerinde sýr tutucu olmasý, yaptýðý þeyleri
Hakk’ýn teftiþine arz mülâhazasýyla yapmasý, tabir-i diðerle;
vazife ve sorumluluklarýný, O emrettiði için yerine getirmesi, yerine getirirken de O’nun hoþnutluðunu hedeflemesidir.
Ýhlas, gönülde dünyaya karþý hiç bir arzu, meyil ve iþtiyakýn
olmamasýdýr. Manevi terakkiye bile takýlmamaktýr. Namaz
kýlarken cenneti görmekten bile sakýnmak ihlasýn derin bir
buududur.
Takva: Allah’ýn emirlerini tutup, yasaklarýndan kaçýnmak
suretiyle O’nun azabýndan korunma cehdi olmakla beraber;
Cenab-ý Hakk’ýn þeriat-ý fýtriye denilen kâinata koymuþ
olduðu kanunlara riayet etmek de onun bir diðer farklý bir
boyutunu teþkil eder.
Tevazu: Ýnsanýn Hakk karþýsýnda gerçek yerinin þuurunda
olup, ona göre davranmasý ve halk arasýndaki durumunu da
bu anlayýþ zaviyesinden deðerlendirip, kendini insanlardan
bir insan veya varlýðýn herhangi bir parçasý kabul etmesidir.
Hakk’ýn büyüklük ve sonsuzluðu karþýsýnda sýfýr-sonsuz nisbetlerine göre insanýn kendi yerini belirleyip, bu düþünce
ve bu tespiti benliðine tam mal etmesidir. Mahviyet, tevazu, hazm olgunlaþmýþ, oturaklaþmýþ insanlarýn dâimi hâlidir. Ýnsan her zaman gurur ve kibir esintilerine karþý duyarlý
olmalý ve devamlý murakabe, muhasebe ile nefsini ezmesini
bilmeli, bunu da bütün iyiliklerin Allah’tan geldiðini kabul,
tasdik, itiraf ve ilan ederek yapmalýdýr.
Tevbe: Hatalarý itiraf edip piþmanlýkla kývranmak, fevt
edilen sorumluluklarý yerine getirerek, yeniden toparlanýp
Cenab-ý Hakk’a yönelmek; duyguda, düþüncede, tasavvur
77

Müspet Hareket

ve davranýþlarda Zat-ý Ulûhiyet’e karþý içine düþülen muhalefetten kurtulup, O’nun emirleri ve yasaklarý zaviyesinden,
yeniden O’nunla muvafakat ve mutabakata ulaþma gayretidir. Tevbe, bir iç arýnma kurnasýdýr. Günah, müminin
cennete doðru uzanan hayat yolu üzerine kurulmuþ birer
tuzaktýr. Sürçüp düþüldüðünde hemen tevbeye yönelmeli,
açýlan menfezi anýnda kapatmalýdýr. Günah, dengesizce bir
çukura yuvarlanýp gitmek; tevbe, usulüne göre bir hamlede
hoplayýp oradan dýþarýya çýkmaktýr. Tevbe bir fazilet yemini, onda sebat ise bir yiðitlik ve irade iþidir.
Þükür: Görülen herhangi bir iyiliðe karþý gösterilen
memnuniyet ve minnettarlýk manalarýna gelir. Istýlahta,
insana bahþedilen duygu, düþünce, aza ve cevarihi yaratýlýþ
gayeleri istikametinde kullanmaktýr ki; kalble, lisanla ifa
edilebileceði gibi bütün uzuvlarla da yerine getirilebilir.
Vefa: Ýnsanýn gönlüyle bütünleþmesinin adýdýr. Gönül
hayatý saðlam olanlarýn vefa duygularý da genelde saðlam
ve süreklidir. Vefa; duyguda, düþüncede, tasavvurda ayný
þeyleri paylaþanlarýn atmosferidir. O, sevginin, mürüvvetin
baðrýnda boy atar, geliþir, düþmanlýk ikliminde ise bir anda
söner gider. Vefa yüzlerce ayýbý örten bir iksirdir. Vefa, fertlerin birbiriyle kaynaþýp bütünleþmesini temin eder. onun
sayesinde cüzler küll olur; ayrý ayrý parçalar bir araya gelerek vahdete ulaþýr. Vefa duygusu varýp sonsuzluða erince,
ötelerden gelen tayflar, kitlelerin yolunu aydýnlatýr ve toplumun önünü kesen bütün týkanýklýklarý açar.
Ayrýca Peygamber Efendimizin ve diðer Peygamberlerin
en mümtaz nitelikleri olan Sýdk, Emanet, Ýsmet, Fetanet
ve Teblið, bu hareketin temsilcilerinin de en özel yanlarýný
teþkil etmektedir.
Bütün bunlardan baþka kalb ve ruh hayatýmýz adýna
nazara verilen birçok iç dinamikler de vardýr. Bunlara
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ulaþabilmek için de “Kalbin Zümrüt Tepeleri” baþta olmak
üzere Fethullah Gülen Hocaefendi’nin diðer eserlerine
bakýlmalýdýr.

3. Müspet Hareketin Evrensel Açýlýmý: Diyalog
Diyalog; kendini, kendin olarak tanýtma uðraþýsý; herkesi kendi konumunda kabul etme; düþünce, fikir, örf, adet,
inanç ve kültürlerdeki farklýlýða raðmen, bir masa etrafýnda
oturup ortak paydalarda buluþabilme özelliði gibi anlamlara
sahiptir ve günümüzde müspet hareket adýna gelecek vaadeden bir kabiliyeti haizdir. O, karþýlýklý iyi niyet sahibi olabilmenin; bütün farklýlýklara raðmen, anlayýþ ve hoþgörü içerisindeki paylaþýmýn adýdýr.
Tanýmlamalardan da anlaþýlacaðý üzere aslýnda diyalog kelimesinin altýnda hoþgörü, müsamaha gibi tutum ve
davranýþ biçimleri kendilerini göstermektedir. Hoþgörülü,
affedici, müsamahalý, uzlaþmaya açýk, gönlü geniþ insanlar,
diyaloða geçebilir, bütün farklýlýklara raðmen ortak noktalarda biraraya gelebilirler. Ýnançlarýn ve kültürlerin birbirleriyle tanýþýp kaynaþabilmeleri için, bu inanç ve kültür mensuplarýnýn bu özelliklere sahip olmalarý zaruridir.
Birbirlerini tanýma, anlama gayretleri; ortak problemlere ortak çözümler bulma çalýþmalarý ancak böyle bir ufku
yakalamýþ insanlar tarafýndan gerçekleþtirilebilecektir.
Hocaefendinin yaklaþýmýyla “herkesi kendi konumunda
kabul etmek”, diyaloðun çerçevesini belirler. Ona göre diyalog, karþý tarafýn deðiþmesini istemek manasýna gelmediði
gibi; karþý tarafça da berikinin deðiþmezliðinin kabulüdür.
Yani taraftarda bir “iltihak” beklentisi yoktur/olmamalýdýr.
Diyalog, þerefli ve çok deðerli olarak yaratýlan insanýn, kendisine ait çizgide baþkalarýyla buluþmasý; insani ve evrensel
deðerlerde paylaþmasýný bilmesinin adý olmaktadýr.
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“Kur’an’ýn bize kazandýrdýðý hoþgörü þudur: Ýnsanlarý,
Allah’ýn yarattýðý, kendilerini özellikle ahiretlerini tayin adýna
serbestçe davranabilmeleri ve tercihte bulunabilmeleri için
irade verdiði, bu irade çerçevesinde imtihana tabi tuttuðu,
dolayýsýyla herhangi bir inanca, düþünceye zorlanmamasý
gereken varlýklar olarak görmek, fakat deðerler tercihinde
Allah’ýn hoþ gördüklerini hoþ görüp, hoþ görmediði hususlara karþý ise en azýndan kalben tavýr almak, bu konuda ferdleri uyarý vazifesini yerine getirmek; bunu yaparken, herkesi
kendi konumunda kabul etmektir. Ýnsanlarýn, nihai tercihlerini yaptýklarýnda, “artýk kimse kimsenin suçunu çekmez”116
kaidesi, Kur’an-ý Kerim’in Peygamber Efendimiz’e bile, “Sen,
insanlarýn yaptýklarýndan sorumlu, onlarýn baþýnda bir gözetleyici deðilsin; sen sadece bir tebliðcisin”117 hatýrlatmalarý
ýþýðýnda, bir arada yaþama ve herkesin nihayette kendi tercihinin sonucunu görmesi adýna her insaný kendi inanç ve
düþüncesinde kabullenmeleri, hoþgörüdür.”118
a. Hocaefendinin Diyalog Çalýþmalarýnýn
Ýki Büyük Yansýmasý
Anlayabildiðimiz kadarýyla Hocaefendinin diyalog
çalýþmalarýnýn iki büyük yansýmasý vardýr. Bu yansýmalardan
birisi, onun medeniyetlerin çatýþtýðý bir dünya deðil, bilakis kavgasýz bir dünyaya duyduðu özlemdir. O, geleceðin
dünyasýný hayal ederken, dilde, dinde, kültürde ve örfteki
farklýlýklarý inkar deðil, özlü ifade etmeye çalýþacaksak bir
“sevgi medeniyeti”ni esas kabul etmiþtir. Birbirlerine bilenip duran, iþi kuyu kazma olan, rahat yaþamayý deðil de
116
117
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En’am, 6/164.
En’am, 6/107; Âl-i İmran, 3/20.
Mesut Erdal, Tolerans ve Hoþgörü, Yeni Ümit
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baþkalarýný rahatsýz etmeyi uðraþ edinen insanlarýn dünyasý,
onun arzuladýðý bir dünya deðildir.
Herkeste kendi din ve inancýný sevme, kendi kültürüne sahip çýkma, kendi ýrkýna baðlýlýk gibi fýtri eðilimler söz
konusudur. Kendi din ve inancýný sevmenin yanýnda diðer
din ve inançlarýn varlýðýný kabul etmeme; baþka kültür ve
yaþam tarzlarýndan nefret etme; diðer ýrktan ve milliyetten
olanlara düþman kesilme ise dünyada gelinen nokta itibarýyla
önüne geçilemeyecek bir gerçeði görmezlikten gelmek ve
dünyanýn yapýsýyla çeliþmek olur. Herkes istese de istemese
de “ötekiler”le beraber yaþayacak, onlarý yok saysa bile yok
edemeyecektir. Ve hele dünyanýn sýkça telaffuz edilen realitesi “globalleþme”nin iyice hýzlandýðý zamanýmýzda diyaloða
ihtiyaç her aklý selim sahibi insanýn kabullendiði bir husustur. Hocaefendi konuya þöyle yaklaþýr: “...Gelecekte uzaklar
yakýn olacak ve dünya küreselleþerek bir köy haline gelecektir. Dolayýsýyla Hýristiyan, Yahudi, Budist ve Ateist demeden
her kesimden insanla münasebet kurmak ve onlarla bir diyalog ve anlaþma zemini aramak þimdiden kaçýnýlmaz görünmektedir. Ama böyle bir sürecin devamý her þeyden evvel
ayný prensibi ayný düþünceyi benimsemiþ olanlarla anlaþma
ve uzlaþmaya baðlýdýr. Zira yakýn dairede meydana gelebilecek problemler önlenmeden ve mevcut problemler de çözülmeden muhit hattýnda müessir olmak imkansýzdýr.”119
Aslýnda diyaloðun çerçevesine sadece din mensublarý
dahil deðildir, dahil olmamalýdýr. Her ne kadar günümüz
itibarýyla, diyaloðu genelde din mensubu insanlar yapýyor
olsalar da diyaloðun hem tanýmý, hem de dünyaya yansýmasý
bakýmýndan düþünüldüðünde, onu, dinlerarasý veya dindarlar arasý bir uzlaþý platformu olarak görmek, onun büyük
açýsýný daraltmak olur. Hocaefendi de onun için, sade119

Gülen, Ýnsanýn Özündeki Sevgi, 165.
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ce Hýristiyan ve Yahudi deðil, Budist ve hatta Ateistleri de
diyalog dairesi içine alýr, her kesimden insanla münasebet
kurmaktan bahseder. Onun tolerans ve uzlaþý alaný, sadece
ehli kitap denilen Hýristiyanlarý ve Yahudileri deðil; inancý
olsun olmasýn, bütün insanlýðý içine alacak kadar geniþtir.
O: “Sevgiyi sevmek, düþmanlýða düþman olmak inançla
coþan bir kalbin en mümeyyiz vasfýdýr. Herkesten nefret ise
ya gönlü þeytana kaptýrmýþlýk veya bir cinnet eseridir. Sen
insaný sev ve insanlýða hayran ol! Aç herkese, açabildiðin
kadar sineni; ummanlar gibi olsun! Ýnançla geril ve insana sevgi duy; kalmasýn alaka duymadýðýn ve el uzatmadýðýn
mahzun bir gönül!..”120 diyerek bu konudaki ufkunu nazarlara sunmuþtur.
Diyalog çalýþmalarýnýn ikinci yansýmasý olarak da
þunu söyleyebiliriz: Günümüzde Ýslam yanlýþ anlatýlma ve
dolayýsýyla yanlýþ anlaþýlma ile karþý karþýyadýr. Bilerek veya
bilmeyerek, bir taassubun yansýmasý olarak veya geçmiþteki
kötü örneklerin tesiri gibi faktörlerle Ýslam, bir yanlýþ zihniyetin yanlýþ yönlendirmesinden kaynaklanan haksýz bir
yanlýþ anlaþýlmaya maruz kalmaktadýr. Oysa ki; bir insaný
öldürmeyi bütün insanlýðý öldürmekle denk tutan Ýslam,
terörizmle baðdaþtýrýlamaz. Yapýlan bir zulüm karþýsýnda,
daha fazlasýný deðil, misliyle mukabeleye ancak müsaade
eden, ve eðer onu da yapmaz, af ile karþýlýk verirseniz o
sizin için daha iyidir diyen bir din, sertlik ve müsamahasýzlýk
dehlizinde boðulamaz. Ademoðlunun þerefli ve çok deðerli
olarak yaratýldýðýný söyleyen bir din, insana kýymet vermeyen, ortaçaða ait bir söylemmiþ gibi akýllara sokulamaz.
Peygamberi alemlere rahmet olarak gönderilen Ýslamiyet,
sinesinde merhameti ve þefkati barýndýrmayan bir inanç sis120
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temi olarak nazarlara verilemez. Temelinde sevgi, saygý,
barýþ ve huzurun bulunduðu müslümanlýk, insanlarý mutsuz, huzursuz ve tedirgin eden bir akide olarak gösterilemez.
Tarih boyunca güven ve emniyetin temsilciliðini yapmýþ bir
din, günümüz temsilcilerindeki zaafiyetlerden kaynaklanan
zedelenmeden ötürü, bütünüyle bir kenara itilip yokluða
mahkum edilemez. Ýslam’ýn Peygamberi sallallahu aleyhi
vesellem kendisini bir kaþýk suda boðmaya çalýþanlarý bile
affetmiþken, Ýslam, hoþgörüsüzlükle ayný kategoride ele
alýnýp deðerlendirilemez...
Ýþte Hocaefendi, deðiþik yollarla Ýslam’ýn ak yüzünü
karartmaya, daha doðrusu kara göstermeye çalýþanlara karþý,
onun öyle olmadýðýný ispat etmek için diyalog çalýþmalarý
ile müsait zemin aramakta ve bulduðu her uygun zeminde Ýslam’ýn kucaklayýcýlýðýný dile getirmektedir. Kendi ifadesiyle “herkese bir þeyler anlatma yollarýný araþtýrmak”,
“Ýnsanlýðýn gerçek özünü bulmasý için” çalýþmak, onun
diyaloða bakýþ açýsýný göstermesi bakýmýndan çok önemlidir. Þu ifadeler de ona aittir: “Kur’an’ýn elmas düsturlarý ile
hareket edip her kapýyý sevgiyle çalmalý, nefret ettirip ürkütmeden herkese bir þeyler anlatma yollarýný araþtýrmalýdýr.
Bunun için de ne olursa olsun insanlarla diyalog yolunun
açýk bulunmasý gerekmektedir. Rýza-ý Ýlahi’den baþka hiç bir
gaye gözetilmemelidir.”121
b. Diyalog Çalýþmalarýnýn Dindeki Yeri
Hocaefendi, diyalog çalýþmalarýnýn aslýnda Peygamber
Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem ile baþladýðýný, Medine
Vesikasýnýn ve hatta Veda Hutbesindeki bazý ifadelerin
diyalogla örtüþtüðünü ifade eder. O þöyle demektedir:
“Hoþgörü, diyalog veya bizim kullandýðýmýz ýstýlah ile her121

Gülen, a.g.e., s. 125.
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kesi kendi konumunda kabul etme düþüncesi ve bunun
hayata intikali meselesi, Ýslam tarihinde bizimle ortaya
çýkmýþ bir þey deðildir. Sadece Medine Vesikasý’ný bu gözle
incelemeye alalým ve þu sorularýn cevaplarýný düþünelim:
Hangi din, hangi ýrk, hangi milletten olursa olsun, insanýn
din, hayat, seyahat, teþebbüs ve mülk edinme hakkýnýn
olduðunu Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu o mübarek sesini yükselterek aleme duyuruyor mu duyurmuyor mu? Bu haklarýn
dokunulmaz ve ayný zamanda mukaddes olduðu Vesika’da
var mý yok mu? Ayný hakikatler baþka bir dille, baþka bir
anlatma üslubu ve edasý ile Veda Hutbesi’nde tekrar ediliyor mu edilmiyor mu? Medine Vesikasý ile Veda Hutbesi
arasýnda yaklaþýk on yýl vardýr. Demek bu on yýlda bir çizgi
deðiþikliði yok; aksine bu konuda tahþidat var ve bu haklarý
tahkim var.
Bu kabuller sadece Medine Vesikasý’nda ve Veda
Hutbesi’nde zikredilmekle kalmamýþ, edebiyat tarihine
edebi bir risale olarak tevdi edilmemiþ; aðýzdan çýkan bu
hakikatler ayný zamanda hayata hayat olmuþtur. Efendimiz
sallallahu aleyhi vesellem bunlarý bizzat yaþadýðý gibi takip
eden dönemlerde Raþit Halifeler, tabiîn ve tebe-i tabiîn
yaþamýþtýr. Fetih dönemlerinde, Müslümanlar nerede kilise ve havralarý yýkmýþlardýr? Nerede azýnlýklarýn haklarýna
dokunmuþlardýr? Nerede vicdan hürriyetine kýsýtlama
getirmiþlerdir? Ve nerede düþünce hürriyetini tahdit
etmiþlerdir? Tarihte Müslümanlarýn vesayeti altýnda yaþayan
azýnlýklar, Müslümanlarýn kendilerine neler bahþettiklerini,
kendilerine tanýnan bu haklar baþka iþgal güçleri tarafýndan
ellerinden alýndýðý zaman ancak anlamýþlardýr. Demek ki
bizim mazimizin özü, üsaresi budur. Dolayýsýyla bu yeni
baþlayan bir süreç deðildir.
84

Fethullah Gülen Hocaefendide Müspet Hareket

Meseleye bu zaviyeden bakýnca anlaþýlacaktýr ki, biz
hoþgörü, diyalog, herkese saygý, herkesi kendi konumunda
kabullenme derken, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem’in
Medine Vesikasý’ný seslendiriyor, Veda Hutbesi’nde beyan
buyurduðu hakikatleri haykýrýyoruz. Böylece vazifemizi ve
vecibemizi yapýyoruz. Kaynaklarýmýz bunun böyle olmasýný
söylüyorsa, bunu bir vazife ve vecibe olarak müntesiplerinin
omuzlarýna yüklüyorsa bu süreci biz kendimize mal edemeyiz. Hiç kimse de edemez. O sizin þefkatinizin, merhametinizin ürünü deðildir. Aksine Ýslam’ýn þefkati, merhametidir.
Bizden öncekiler bu noktada kusur etmiþ, dâhilî veya hâricî sebeplerle, haklý ya da haksýz nedenlerle farklý bir yolda
yürümüþ olabilirler. Bunlar bizi alakadar etmiyor, biz yapabilirsek, yapabiliyorsak vazifemizi yapýyoruz.”122
c. Hocaefendinin Diyalog Çalýþmalarýndaki Ümidi
Hocaefendinin, diyalog çalýþmalarýný, Ýslam’ý anlatmaya
zemin teþkil etmesi bakýmýndan önemli gördüðü kendi ifadeleriyle sunulmuþtu. Durum böyle olunca, diyaloða geçilen
insanlar, er geç doðru Ýslam’la yüzleþeceklerse maksat hasýl
olmuþ demektir. O, müslümanlarýn diyalog, sevgi ve müsahama ile birþey kaybetmeyeceklerini bilakis en büyük kazanç
olan Allah’ýn rýzasýný elde edebileceklerini vurgulamýþtýr.123
O, diyalog çalýþmalarýnýn müspet geliþmelere sahne
olacaðýna çok iyi inanmýþ ve bu konudaki ümitlerini þöyle dile
getirmiþtir: “Dünyanýn mayasý olan bu temeller üzerinde yükselecek bahar, insanlýðýn gerçek özünü bulacaðý bahardýr. Ne
olursa olsun, dünya, er geç kayýp bu çizgiye gelecektir ve bunu
engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.”124
122
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Gülen, “Hoþgörü Surecinin Tahlili”, Zaman Gazetesi, 28/Þubat/2005.
bkz. Gülen, Ýnsanýn Özündeki Sevgi, 158.
Gülen, a.g.e. 197.
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Diyalog çalýþmalarý, insanlarýn herhangi bir empozeye maruz kalmadan, gayet hür ortamlarda düþünüp,
olay ve fikirler hakkýnda saðlýklý neticelere varabilmeleri
için çok mühimdir. Bir bilgiye doðru kanallardan ulaþma,
baþkalarýnýn yönlendirme ve saptýrmalarýna uðramadan
ulaþma, bu çalýþmalarýn en önemli getirilerindendir. Kitaba
baþlýk yaptýðýmýz ve hakkaniyetine gönülden inandýðýmýz
“Müspet Hareket”in Evrensel açýlýmda temsil edilmesidir.
Çaplý geliþmelere müsait zeminler vesile olduðuna göre adý
ne olursa olsun, insanlara ulaþmak, hak ve hakikatý onlara
da duyurmak ve böylece Allah’ýn murad ve rýzasýný tahsil ve
takip etmek her þuurlu müminin yegane hedefi olmalýdýr.
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ÝSLAM’DA CÝHAD VE SAVAÞ

I. ÝSLAM’DA CÝHAD
Fertlerin hakperest ve hayrýn temsilcileri olmalarý;
þerden uzaklaþýp, kötü ve fena olan her þeye kapalý hale
gelmeleri, Ýslam’ýn müntesiplerini ulaþtýrmak ve görmek
istediði yüksek hedeflerindendir. Hayrý teþvik ve tavsiye,
þerri ikaz ve nehy, orijinal adýyla “Emr-i bi’l ma’ruf, Nehyi ani’l münker”, Ýslam’ýn en önde gelen emirlerindendir ve
Peygamber mesleðidir. Peygamberlik ise, Allah (c.c.)’ýn insanlara duyurulmasý mesleði olup en mukaddes bir vazifedir.
Þimdiye kadar Yüce Yaratýcýyý hep Peygamberler ve Allah’ýn
diðer sevgili kullarý olan Hakk dostlarý anlatmýþ, insanlarýn
Allah’ý bilip tanýyabilmeleri için uðraþ vermiþlerdir.
Ýlk insan, ayný zamanda ilk Peygamberdir. Diyebiliriz
ki beþeri ilk oluþum, Nübüvvetle baþlamýþtýr. Hz. Âdem’in
çocuklarý gözlerini dünyaya açtýklarýnda, kendilerine Allah’ý
anlatan bir baba ile karþýlaþmýþlardý. Dudaðýnda devamlý öbür
alemin endiþesini ürperti halinde soluklayan, nazarlarýný ulvi
aleme diken, emirleri oradan alan bir Nebi baba ile doðruyu
ve güzeli, yanlýþý ve çirkini O’ndan öðreniyor, Allah’ýn
onlarý yaratmadaki muradýný yine O’ndan yani babalarýndan
öðreniyorlardý.
Ve aslýnda sonradan gelenlerin de, Adem aleyhisselamýn
çocuklarýndan pek farký olmayacaktý. Cenab-ý Hakk, her
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zaman diliminde bazen bir, bazen birden fazla Peygamber
gönderecek, onlar da bu kutlu vazifelerini hakkýyla eda edecek ve Allah’ý insanlara duyuracaklardý. Nitekim öyle de
oldu. Ýnsanoðlu, ya bir Peygamberi veya Peygamberin bir
elçisini ya da Hak ve Hakikatý anlatan bir Peygamber varisini gördü, dinledi. “Her kavmin bir hidayetçisi vardýr”125
ayeti tecelli ve tezahür etti. Ýnsanlar, karþýlarýnda kamil rehberleri, Allah’a çaðýran davetçileri buldular. Az çok teblið ve
irþaddan nasiplenip “Din” ile muhatap oldular. Kabul edip
etmeme durumu ile karþý karþýya kalýp imtihana tâbi tutuldular. Kimileri bu çaðrýya uydu, denilenleri yerine getirdi ve
yaratýlýþ gayelerine yürüdü, kimileri de heva ve heveslerine
takýldý, Ýlahi Çaðrý’ya kulak vermedi ve kaybetme çizgisine
düþtüler. Ýlahi yasa gereði bu yürüyüþ ve düþüþ, halen devam
etmekte olduðu gibi, kýyamete kadar da devam edecektir.
“Teblið ve irþad”, “hayrý teþvik ve tavsiye, þerri ikaz
ve nehy”, “nasihat” ve kapsama alanýnýn geniþliðiyle bütün
bunlarý içine alan “cihad”, Ýslam’ýn olmazsa olmazlarýndan
olup günümüzde daha da bir önem arzeder hale gelmiþtir.
Þeytan ve nefs-i emmarenin yanýnda, dünyanýn cazibedar
güzellikleri ahireti unutturmakta, nazarlarý dünyaya çevirtmektedir. Cenab-ý Hakk; “Hayýr, hayýr! Siz, dünyayý seviyor,
ve fakat ahireti unutuyorsunuz.”126 diyerek, fýtratýmýzdaki
temayüllere dikkatlerimizi çeker. Bu ayete ilk olarak muhatap olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve O’nun
güzin arkadaþlarý idiler. Fakat onlar -haþa- ne dünyayý seviyor, ve ne de ahireti unutuyorlardý. Bilakis ehli ukba idiler,
dünyada iken ahireti yaþýyorlardý. Kirpiklerinde tüllenen
hep Cennet ve Allah’ýn Cemali idi. Aslýnda bu ayetle onlara ve bütün Müslümanlara bir ihtarda bulunuluyordu. Tabir
125
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Ra’d, 13/7.
Kýyamet, 75/20, 21.
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yerinde ise þayet Allah Teala, Sahabe Efendilerimize ve hepimize þunu demek istiyordu: Sizin içinizde, sizi dünyaya meylettirecek, ehli dünya yapacak, dolayýsýyla da ahireti unutturacak bir mekanizma var. Eðer dikkat etmez, kontrollü
yaþamazsanýz, peþin olarak önünüze konanlarý tercih edebilir, bilahere elde edebileceðiniz güzelliklere eremeyebilirsiniz. O halde nazarlarýnýzý çevirdiðiniz yerde tutun, bu mevzuda istikametinizi koruyun.
Daha ilk yýllardý. Ashab Efendilerimiz, yeni yeni
Ýslam’a uyanýyor, hergün semadan gelen vahy yaðmuruyla
serinliyorlardý. Efendimizin yanýndan hiç ayrýlmýyor, bir
dediðini iki etmiyorlardý. Býkkýnlýk, usanç gibi þeyler, onlarýn
yanlarýna zaten hiç yaklaþamamýþtý. Fakat buna raðmen Allah
(c.c.): “Allah’ýn zikrinden ve Hakk’tan gelen þeylerden ötürü
müminlerin kalblerinin saygýyla dopdolu olacaðý an hâlâ
gelmedi mi?”127 diyor, en hayati mevzuya nazarlarý bir defa
daha çeviriyordu. Zira mümin, hangi seviyede olursa olsun,
irþad ve nasihattan uzak kalmamalý, Ýslam adýna sürekli bir
mücahede ve mücadeleden dur olmamalýydý.
Peygamber Efendimiz, insanlarýn Allah’ý tanýmalarý,
tanýyýp O’na kul olmalarý, böylelikle de yaratýlýþ gayelerine yürümeleri için fevkalade uðraþ vermiþ, kendini bu
iþe adamýþtý. Ama her Peygamber gibi O da tepki görmüþ,
sýkýntýlarla mücadelesini devam ettirmek zorunda kalmýþtý.
Bir defasýnda kendisi ile ümmeti arasýndaki münasebeti þu örnekle taçlandýrmýþtý: “Benimle ümmetimin misali,
ateþ yakan bir insanýn misali gibidir. Nasýl ki o adam, ateþ
yakýnca haþerat ve böcekler kendilerini ateþe atarlar. Ben,
ateþe düþmemeniz için sizleri tutmaya çalýþýyorum. Siz ise
kendinizi habire ateþlere doðru itiyorsunuz.”128
127
128

Hadid, 57/16.
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Efendimiz, payelerin en büyüðüne mazhardý. O, Allah
tarafýndan teblið ile vazifelendirilmiþ bir ekmel mürþid idi.
Cenab-ý Hakk’ýn rahle-i tedrisinden geçmiþ, Onu, bizzat
Allah Teala irþad ve terbiye etmiþti. Davranýþ ve sözleriyle
insanlara en güzel bir örnek olmuþ, onlarý Hakk’a ve hakikata yönlendirmiþti. Hakk’ýn en sadýk þahidi olarak yaþamýþtý.
Rabbimiz, Efendimizin durumunu anlatýrken, “Hiç þüphe
yok ki biz seni bir þahid, müjdeleyici ve uyarýcý, ve Allah’a yine O’nun izniyle- çaðýrýcý, ve etrafýna ýþýk saçan bir kandil
olarak gönderdik”129 demektedir. Zaten Peygamberlik vazifesinin gereði de bu idi. Bu iþ, Efendimizin misyonu olup O
bunun için yaratýlmýþtý. O da hep bu þuur ile hareket etmiþti.
Her fýrsatý Allah’ý anlatmak için deðerlendirmiþ, hayatýnda
herhangi bir boþluk býrakmamýþtý.
En son olarak vazifesini en güzel þekilde eda ettikten sonra veda haccýnda, meþhur hutbesini irad buyurdu.
Sonunda: “Ashabým, yarýn beni size soracaklar. Ben vazifemi yaptým mý? Size tebliðde bulundum mu?” diye sordu.
Ashab-ý Kiram: “Tabi ki vazifeni en güzel þekilde eda ettin
Ya Resülallah!” dediler. Bunun üzerine Efendimiz, iþaret
parmaðýný semalara kaldýrýp “Allahým, Sen þahit ol” dedi, üç
defa tekrarladý. Onbinlerce insanýn hep bir aðýzdan yaptýðý
bu þehadete, her þeye nigehban olan Allah’ý da þahit tutuyordu.130
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, “Din nasihattan ibarettir”131 demek suretiyle iþin ciddiyetine vurguda
bulunmuþtur. Yapýsý gereði insanoðlu, boþluklar yaþayabilir,
kalbi hayatý itibarýyla matlaþabilir. O sallallahu aleyhi ve sellem, böyle bir boþluk yaþamamanýn, bu tip bir pörsümeye
129
130
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Ahzab, 33/45, 46.
Buhari, Fiten, 8; Hacc, 132; Müslim, Ýman, 378; Münafýkin, 45; Ebu Davud,
Menasik, 56.
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maruz kalmamanýn en mühim vesilesi olarak nasihatý nazara
veriyor, dinin yüksek performansta temsili adýna onun önemine dikkatleri çekiyordu.
Mümin, her vesileyi deðerlendirip nasihat alacak, onu
vicdanýnda yoðurup kendine maledecek ve hayatýnda karanlýk karelerin meydana gelmesine müsaade etmeyecek, manevi hayatýnýn renk atmasýna fýrsat vermeyecektir. Nasihatý
alma, Rabbimizi bize anlatan bir kitap okuma, Hakký ve
güzeli anlatan birisini dinleme þeklinde olabilir. “Sohbeti Canan”ýn yapýldýðý meclislerde bir manevi hava olur.
Melekler oralarý kuþatýr, o meclistekilerin maðfirete mazhar
olabilmeleri için af taleplerini Allah’a iletirler.
“Kalbin Zümrüt Tepeleri”nde seyahat edebilenler,
kendi nasihatçýlarýný da bulmuþlar demektir. Mesela insan,
kendinde bir muhasebe duygusu geliþtirebilmiþ ise bu latife, “insanýn iç dünyasýnda bir kandil, vicdanýnda da bir
hayýrhah ve nasihatçý gibidir. Her fert onunla hayrý þerri,
güzeli çirkini, Allah’ýn sevdiðini sevmediðini birbirinden tefrik eder, ve hayýr soluklu o nasihatçýnýn rehberliðinde en
aþýlmaz gibi görünen engelleri aþar ve hiçbir þeye takýlmadan
gider hedefine ulaþýr.”132
“Teblið ve irþad”, “nasihat”, “hakký tavsiye, þerri ikaz”
ayný kategoride ele alýnabilen hususlardýr. Bizim manevi hayatýmýzla çok irtibatlý olup nefis ve þeytanla yapýlan
“büyük cihad” da galib gelebilmemiz adýna da en mühim
argümanlardýr.
Bu konuya böyle bir giriþ yapmamýzdaki maksat, cihadýn
genelde anlaþýlanýn aksine yelpazesinin çok geniþ olduðunu
ifade etme arzumuzdan kaynaklandý. Gerçekten de cihad,
bir müminin hayatýnda kendini hemen her karede gösteren
132

Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri, 1/26.
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ve göstermeye istidatlý bir yapýya sahiptir. O, Ýslam adýna
yapýlan her türlü aktivitenin adýdýr.

1. Cihadýn Manasý
Cihad, “c-h-d” kökünden gelen Arapça bir kelimedir.
Çalýþmak, çabalamak, azmetmek, gayret etmek gibi anlamlara gelir. Bu manada “cehdetmek” olarak Türkçe’de de
kullanýlýr.
Aslýnda “cehd” Arapça’da mübalaða, ulaþýlmak istenen
gaye, “Cühd” kelimesi ise meþakkat ve takat manalarýna
gelir.
Ayný kökten gelen “ictihad” kelimesi, meþakkati yüklenme adýna olanca takatý göstermektir.
“Cihad” ve “mücahede” kelimeleri ise düþmana karþý
yapýlan müdafaada bütün gücü harcamaktýr ki bu müdafaa,
zahirdeki düþmana, þeytana ve nefse karþý yapýlýr.133
“Cihad, çok geniþ bir yelpazeye sahiptir. Bazen bir söz
söyleme, veya susma; bazen sadece yüz ekþitme veya bir
tebessüm atfetme; bazen bir meclisi terketme ya da bir yerde
bulunma, kýsacasý; yapýlan her iþi Allah için yapma, sevgi
ve öfkeyi O’nun rýzasýna göre ayarlama bütünüyle cihadýn
þümulüne girer. Bu þekilde hayatýn her sahasýnda, cemiyetin
her kesiminde toplumu ýslah adýna sürdürülen her türlü gayret, cihad cümlesindendir.”134
“Ýslam adýna yapýlan her türlü aktivite cihaddýr. Hergün
düzenli olarak namaz kýlmak, bazen sýcak günlerde oruç tutmak onun kapsamý içine girer. Bütün bir hayatý içine alacak þekilde nefsimiz ile ruhumuz arasýnda verdiðimiz sürekli
mücadelenin adý cihaddýr.”135
133
134
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Hz. Peygamber, bir büyük savaþtan dönüþte arkadaþlarýna: “Küçük cihaddan büyük cihada döndük.” demiþti.
Arkadaþlarýndan birisi büyük cihadýn ne olduðunu sorunca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Kiþinin heva
ve hevesine karþý gerçekleþtirdiði savaþtýr ki bu cihadýn en
büyüðüdür.” buyurdu.136
Bu sebeple cihad, “Bizi Allah’tan uzaklaþtýracak her þeye
karþý uyanýk ve tetikte olmak; Allah’ýn bizim þahýslarýmýzda
ve Ýslam toplumunda murad ettiði uyumu gerçekleþtirmek
adýna verilen gayrettir.”137
“Cihad, öze erme ve erdirme adýna yapýlan niyet ve
aksiyonun adýdýr. Onun büyük olaný; insanýn gücünü kullanarak, kendini zorlayarak, hayatýn akýþýna ters manilere göðüs gererek kendi özüne ermeye çalýþmasýdýr. Bir de,
ayný þeyin baþkalarýný özleriyle bütünleþtirmek için yapýlaný
vardýr ki, onun adý da küçük cihaddýr.”138
Cihad, kullarý ile Allah (c.c.) arasýndaki engelleri ortadan kaldýrýp, insanlarý Allah (c.c.) ile buluþturmanýn adýdýr ve
Peygamber mesleðidir.139
“Allah’ýn insanoðlu için seçmiþ olduðu yolda yaþamaya
cihad denir.”140
Cihad, Allah’ýn hoþnutluðuna ulaþma adýna bütün
fýrsatlarý deðerlendirmenin; her zaman ve mekanda Allah
için birþeyler yapmanýn adýdýr.
“Cihad, nefse, þeytana, inançsýzlara ve münafýklara karþý
verilen mücadeledir. Nefis planýnda cihad; dini öðrenmek,
bildiðini hayata geçirmek, baþkalarýna anlatmak, Allah’ý ve
dinini insanlara anlatýrken baþa gelen zorluklara sabretmek
136
137
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suretiyle olur. Þeytana karþý yapýlan cihad; onun itikat ve
amel noktalarýnda kalbe verdiði vesveselerin önünü almaya çalýþmak ve onun telkin ettiði bayaðý ve sefil arzulara
karþý direnmek þeklinde kendini gösterir. Ýnançsýzlara ve
münafýklara karþý cihad ise dil, mal, can ve gerektiðinde de
kuvvet ile olur.”141
Modern ilimlerle donanýp, terakkinin en müthiþ düþmaný
olan cehalet, fakirlik ve fikri ihtilafa karþý verilen mücadelenin adý cihaddýr.142

2. Cihadýn Çeþitleri
Cihad, düþmana karþý galip gelme adýna verilen mücadele ve kavganýn adýdýr. Öyleyse onun yapýlabilmesi için
öncelikle düþmanýn teþhis edilmesi gerekmektedir.
Aslýnda belli baþlý 3 çeþit düþmandan söz edilebilir:
Müminin birinci düþmaný, “Muhakkak ki þeytan sizin
düþmanýnýzdýr, siz de onu düþman belleyin.”143 ayetiyle
nazarlarýmýza sunulan ‘þeytan’dýr. O, Allah Teala’nýn emrini
dinlememiþ, emri niçin yerine getirmediði sorulduðunda da
kendine göre mantýk yürütmüþ, tevbeyle Rabbine yöneleceðine hâlâ enaniyet soluklayýp Allah’a karþý gelmiþtir. Verilen
emir, Adem (a.s.)’e secde edilmesi idi. Þeytanýn dýþýnda bu
emre muhatap olan herkes secdeye kapanmýþtý. O ise diretti,
küstahlaþtý, emre itaatteki inceliði anlayamadý, kendi sonunu
kendisi hazýrladý. Ve Adem (a.s.)’e ve insanoðluna hýnçla,
kinle doldu. Kendisini ayýplamasý gerekirken, suçu Hz.
Adem’e attý. O’nun nesline azýlý bir düþman kesildi. O: “Beni
azdýrdýðýndan ötürü ben de, Senin doðru yolunun üzerine
oturacaðým ve onlara (insanoðluna) önlerinden, arkalarýndan,
141
142
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Nursi, Divan-ý Harbi Örfi, 57.
Fatýr, 36/6.

96

İslam'da Cihad

saðlarýndan, sollarýndan yaklaþacaðým. Böylelikle de onlarýn
çoðunu þükredenler olarak bulamayacaksýn.” dedi.144 Kendisi
azýp sapýtmýþtý. Ama Allah’a “Beni azdýrdýðýndan ötürü..”
diyor, -haþa- Allah’ý suçluyordu. Ýyice küstahlaþmýþtý. Sonra
da Ademoðluna olan düþmanlýðýna açýkça ilan etmekteydi.
Ýþte bu þeytan, insanlarý da kendisi gibi þeytanlaþtýrmaya
çalýþýr. Ýnsanýn bütün boþluklarýný ve zaaflarýný kullanýr. Her
fýrsatý ve vesileyi deðerlendirir. Ýman ve itikada dair hususlarda þüphe tohumlarý eker. Müminlerin kamil iman sahibi
olmalarýnýn önüne geçmeye çalýþýr. Ýbadetten gevþetmek için
nefsani arzularý uyarýr. Duyarak, konsantrasyonu tam olarak
ibadet yapýlmamasý için uðraþýr. Derin müminler yerine, sýð
ve ufuksuz Müslümanlar, onun için her zaman yeðdir. Bizi
Rabbimizden, yaratýlýþ gayemizden uzaklaþtýrmak için fütur
getirmeden didinir durur. Böyle yaman bir düþmana karþý
Cenab-ý Hakk da bizleri uyarmakta, onun sayýsýz vartalarýna
karþý birçok ayetle de dikkatimizi çekmektedir.
Öyleyse cihadýn en büyüðü, bu en büyük düþman olan
þeytana karþý yapýlmalýdýr. Onun bütün bir hayat boyunca
sürecek binbir türlü aldatma ve entrikalarýný boþa çýkarmak,
bunun için de Allah’a sýðýnýp, þeytanla bir ömür kavgalý
olmak büyük cihadýn ayrýlmaz parçasýdýr.
Müminin ikinci büyük düþmaný, kendisine devamlý
kötülük ve fenalýklarý emreden “nefs-i emmare”sidir ve
“Senin en belalý düþmanýn iki yanýn arasýndaki nefsindir.”145
sözüyle dikkatler ona çekilmiþtir.
Nefis, her zaman bes ve bayaðý düþünceleri akla getirir. O, hep cismaniyete ve sefil arzulara yönelik emir ve telkinlerde bulunur. Bu haliyle o, tüm kötülüklerin barýnaðý,
küçümsenen, horlanan bir konumdadýr ki þeytanla ayný
144
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çizgide mütalaa edilir. Yüce Allah ona muhalefet edilmesini salýklamýþ, nefsin arzularýna baþ kaldýranlarý övmüþtür:
“...Ama kim Rabb’inin divanýna durup, hesap vermekten
korkmuþ ve nefsini kötü heveslerden alýkoymuþça, onun
barýnaðý cennettir.”146 Ýnsan, nefsiyle devamlý bir mücadele içinde olmalýdýr. O, þeytanla beraber hareket edip, kötülükleri insana emredecek, insan da sözlerini tutmamak için
onlarla büyük bir kavgaya tutuþacaktýr ki büyük cihad olarak tarif edilen de budur.147
Ýslam’ý öðrenmek için vakit ayýrýp dünyevi meþgalelerden
sýyrýlmak; öðrendiði bilgileri öz yüreklilikle hayatýna yansýtmak; bildiðini, en güzel metotlarý uygulayarak baþkalarýna
da taþýmak; karþýsýna çýkan bütün manilere göðüs gerip
kendi özüne ermeye çalýþmak nefse karþý yapýlan cihad adýna
ilk akla gelen hususlardýr.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem:
“Mücahid, Allah’a taat hususunda nefsiyle mücahede eden,
Muhacir, Allah’ýn yasakladýklarýný terkedendir.”148 derken
nefsiyle savaþ veren mümini “Mücahid” olarak nitelemiþtir.
Üçüncü düþman ise, bizim dýþýmýzda yani hariçte olan
düþmandýr ve pek çok çeþidi vardýr. Mesela, ilk bölümde
zikredildiði gibi, Bediüzzamanýn tespit edip dile getirdiði
“cehalet” dýþa dönük düþmanlarýn en büyüklerindendir.
O, terakki ve medenileþmeye en büyük engeldir. Ýnsanlarý
baðnazlýða iten, yozlaþtýran bir özelliði vardýr. Körü körüne bir iþe dalma veya enini boyunu araþtýrmadan hükümler
verme ya da Cenab-ý Hakk’ýn emrettiklerini bile bile yapmama, yasaklarýný bilerek bilmeyerek çiðneme hep cehaletten
kaynaklanýr. Ýnsana yanlýþ üzerine yanlýþ yaptýrýr.
146
147
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Bir de insan, bildiðini sever, bilmediðine düþmandýr.
Cehaletle mücadele etmenin, baþkalarýna ait cahilliði ortadan kaldýrma, yanlýþ bilinen konularý düzeltme, insanlara
bilmeleri gereken hususlarda yardýmcý olma þeklinde bir
tarafý da vardýr. Bir yandan ilimle donanýrken, diðer yandan
da baþkalarýný aydýnlatma, cehaletle savaþ adýna yapýlmasý
gereken iþler cümlesindendir.
“Fakirlik” ve “tefrika” ayrý ve büyük düþmanlardýr. Çalýþýp, Allah’ýn koyduðu kanunlara uyanlar, genelde baþarýlý
ve refah seviyeleri yüksek kimseler olurlar. Tembelliðin
cezasý fakirliktir. Cahilliðin bir yansýmasý olan fakirlik, bize
yaratýlýþ gayemizi unutturmakta, bizi Allah’a sevgili bir kul
olmaktan alýkoymaktadýr.
Ýttifakta kuvvet ve hayat; kardeþlikte saadet vardýr.
Birbirinin kuyusunu kazan insanlardan güzel bir toplumun
meydana gelmesini beklemek aldanmýþlýktýr. Rabbimiz,
müminleri “Kendi yolunda kenetlenmiþ bir duvar gibi.”149
görmek isterken, “Muhakkak ki müminler kardeþtirler.”150
derken, Efendimiz: “Müminler birbirlerine destek veren
bir binanýn yapý taþlarý gibidirler.”151 buyururken, Müslümanlarýn ayrýlýk içinde olmalarý, onlarýn Allah karþýsýndaki
duruþlarýný bozmakta, Allah’a yakýnlaþmalarýna mâni olmaktadýr.
Efendimizin bir savaþ dönüþünde söylediði belirtilen
“Küçük cihaddan büyük cihada döndük.” ifadesinden hareketle cihadý “cihad-ý ekber” büyük cihad ve “cihad-ý asðar”
küçük cihad olmak üzere ikiye ayýrmýþlardýr. Bu tasnife göre;
insanýn gücünü kullanarak, kendini zorlayarak kendi özüne
ermeye çalýþmasý büyük cihad; ayný þeyin baþkalarýný özle149
150
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riyle bütünleþmeye alýp götürme için yapýlmasýna da küçük
cihad denmektedir. Cihadýn bu iki yönünde de insanlýðýn
temizlenmesi, Allah katýnda matlup keyfiyeti kazanmasý
düþünülür ki, bu durumda cihadýn büyüðü de küçüðü de
ayný hakikatýn ayrý yüzleri sayýlýrlar.152
Müminler, ilk önce kendi özlerine erme adýna mücadele etmelidirler ki bu tasavvufi ifadesiyle hem tahliye ٌ َِ ْ َ
ve hem de tahliye ٌ َِ  ْ َ þeklinde olur. Bizler, dünyaya gelirken birtakým özellikleri de beraberimizde getiririz. Bu özelliklerden bazýlarý olumlu iken, bazýlarý da olumsuzdur. Ýþte
bu negatif özelliklerden kurtulma, iþin bir yanýdýr. Aslýnda
bunlardan bütün bütün kurtulma diye de birþey yoktur. Ama
onlarýn dýþa sýzýp, bizi yanlýþ yönlendirmelerinin önüne geçilebilir. Ýþte bunu becermeye çalýþma, bunun mücadelesini
verme, iþin tahliye ٌ َِ ْ َ yanýdýr. Bu, nefsi, kin, nefret, öfke,
inat, bencillik, kýskançlýk, hased ve hatta gaflet, sorumsuzluk
ve þerre temayül gibi olumsuz özelliklerden arýndýrmak, bir
baþka ifadeyle bu özellikleri devamlý baský altýnda tutmak,
onlar sanki yokmuþ gibi hareket etmek demektir.
Bir de ruha güzellikler katma, onu süsleme, zinetli hale
getirme azim ve gayreti vardýr ki buna da tahliye ٌ َِ  ْ َ denir.
Ona, Kur’an’ýn salýkladýðý ve Rasulüllah’ýn bizzat yaþayarak
gösterdiði yüksek ahlaki normlarla ruhu yüceleþtirme çabasý
da diyebiliriz.
Ýþte, insanýn kendi þahsýnda gerçekleþtireceði, cihadýn
büyüðü budur. Yani o Allah’ýn rýzasýna uyarlanmýþ bir hayatý
yaþayabilme mücadelesi; hayrý iþleyip, þerden kaçýnma cehd
ve gayretidir.
“Nasýl ki bir denizci, rüzgarlý bir günde botunu batmaktan kurtarmak ve onu sahile ulaþtýrmak için devamlý bir
güç sarfeder. Aynen öyle de, bir müminin Allah tarafýndan
152
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kuþatýlmýþ bir hayat tarzýný seçip, O’nun emirlerini takipte
devamlý bir güç sarfetmesi de cihad olmaktadýr. Sabahleyin,
Allah’ýn adýný anan bir insanýn sesiyle yani ezanla uyanmak,
namazlarý eda etmek, bütün günü dürüstçe ve adilce geçirmek, gün boyunca insanlara ve hatta hayvanlara ve bitkilere bile nazik ve kibar olmak, birisine bir iyilikte bulunmak,
birine yardým etmek, kýsaca iyi olmak cihaddýr. Günümüzün
cihadý, kulun sadece Allah (c.c.) ile olan münasebeti manasýna
gelen ibadetle de sýnýrlý deðildir. Toplum içinde ahlaklý
ve dürüst bir tavýr sergilemektir o ayný zamanda. Günlük
hayatta Ýlahi kurallara uygun yaþama adýna ortaya konulan
performans da cihadý yüklenmek demektir.”153
Yaratýlýþ gayesini unutmama, ruha kývam kazandýrma,
hayatý duyarak yaþama, aþkýn niteliklere bürünmüþ bir insan
olmaya çalýþma, Allah bilgisinde derinleþme... gibi hususlar, birey bazýnda cihad adýna önemli çaðrýþýmlar yapan
hakikatlardýr.
Kur’an, kâmil müminin portresini þöyle çizer: “Gerçek
müminler ancak o kimselerdir ki yanlarýnda Allah zikredilince kalbleri ürperir, kendilerine O’nun ayetleri okununca bu, onlarýn imanlarýný artýrýr ve yalnýz Rab’lerine güvenip dayanýrlar.”154 Bu ayette anlatýlan seviyeyi elde edebilme çalýþmasý, verilen hedefe ulaþabilme gayreti, bir mümin
için kýymetini hiçbir zaman kaybetmeyen en önemli cihad
þeklidir.
Bir mümin, ihtiyaç ve iþtiyakla kendini Allah’a vermeli, kendisinde bulunan bütün özellikleri, Cenab-ý Hakk’a
yakýnlýk elde etmede kullanmalýdýr. Hz Peygamber sallallahu aleyhi vesellem, cihan çapýndaki inkýlablarýný gerçekleþtirirken, Allah (c.c.) ile olan münasebetini kat’iyen ihmal
153
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etmemiþ, her an yeni bir terakkiyle Zât-ý Ecell-i Â’la’ya olan
kurbiyetini ziyadeleþtirmiþtir.
Ýlmiyle amel eden yüksek bir iman ve ibadet insaný olma,
nefis ve þeytanýn hiç istemediði þeylerdir. Bunun için de ibadet esnasýnda bizi zihnen ve hayalen ibadetin havasýndan
uzak yerlere götürmek, duyarak ibadet etmekten alýkoymak
isterler. Bununla birlikte bir de riya, ucb gibi istenilmeyen
duygularý da benliðimize sardýrmak ile bizi Allah’tan koparmaya çalýþýrlar. Ýþte bir insanýn ibadetlerini yerine getirirken,
onlarý tam anlamýyla edaya kendini zorlamasý, iç derinliðine
ulaþma uðraþýsý vermesi, herhalde cihadýn en güzellerinden
ve büyüklerinden olsa gerektir.
Ýbn Kayyim el-Cevziyye, nefse karþý verilen cihadýn,
dýþa dönük olan cihaddan önce ve ona asýl olmasý lazým
geldiðini ifade eder. Allah için nefsiyle boðuþmayan, emrolunan þeyleri yapma, yasaklardan kaçýnma hususlarýnda nefsiyle cihad etmeyenin, dýþa dönük cihadý yapmasýnýn mümkün olamayacaðýný söyler.155
Ýnsanlarýn temizlenip özlerine ermelerine, Hakk’ýn razý
olacaðý bir kimliðe bürünmelerine yardýmcý olmak bir baþka
dýþa dönük cihad þeklidir. Ýnsanlar, iþlenmeye muhtaç
madenler gibidirler. “Ýrþad ve teblið”, “nasihat”, “Hakký tavsiye, þerri ikaz” yollarýný kullanarak insanlarý saf altýn haline
getirmeye çalýþmak, günümüz cihadý adýna fikir veren önemli hususlardýr.
Ýþin gayri müslimlere bakan yaný ile alakalý olarak ise
Kur’an-ý Kerim, þöyle bir bakýþ açýsý sunmaktadýr: “Allah
sizi, din hakkýnda sizinle savaþmayan ve sizi yurtlarýnýzdan
çýkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan menetmez. Çünkü Allah, adaletle muamele eden155
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leri sever. Allah sizi, ancak din hakkýnda sizinle savaþan, sizi
yurtlarýnýzdan çýkaran ve çýkarýlmanýza yardým eden kimselerle dost olmaktan men eder. Kim onlarla dost olursa iþte
zalimler onlardýr.”156
Ve eðer, gayri müslimlerden bazýlarý, üstteki ayetlerin
ikinci kýsmýnda ifade edilen þekle bürünür, Ýslam’a açýktan
harb ilan ederlerse; Müslümanlarý yok etmeye, onlarýn
inançlarýný dünyadan silmeye giriþirlerse, sözden anlamaz,
ikna olmaz, sulha da yanaþmazlarsa, o zaman da cihadýn
adý savaþ olur. “Ýslam’da Savaþ” adlý bölümde ifade edilmeye çalýþýlacaðý üzere, artýk zahirdeki bu düþmana karþý da
muzaffer olabilmek için stratejiler geliþtirilir ve ne gerekiyorsa yapýlýr.
Burada, Efendimizin iç derinliðinden birkaç örnek verip
O’nun büyük cihadýna nazarlarý çevirmek istiyoruz.
Abdullah bin Þýhhir radýyallahu anh Efendimizin namaz
kýlarken aðladýðýný, aðlarken de kendisinden deðirmen taþýnýn çýkardýðý sese benzer bir ses geldiðini ifade etmiþtir.157
Abdullah bin Mesud Hazretleri, Efendimizin arkasýnda
gece namazý kýldýðýný, namazýn uzunluðundan ötürü kötü
þeylerin aklýna geldiðini söylemiþtir. Ona, aklýna gelen
kötü þeyin ne olduðu sorulduðunda namazý kesip oturmak
olduðunu ifade etmiþtir.158
Eðar bin Yesar radýyallahu anh’den: Peygamber Efendimiz: “Ey Ýnsanlar! Allah’a tevbe ve istiðfarda bulunun.
Zira ben günde yüz defa tevbe ediyorum.” buyurmuþtur.159
O sallallahu aleyhi ve sellem, devamlý terakki ediyor, an be
an Allah’a yaklaþýyordu. Bir önceki halini, yeni durumuna
156
157
158
159
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nispeten karanlýk görüyor, adeta o karanlýk hali yaþadýðý
için Allah’tan maðfiret talebinde bulunuyordu. Tamamen
kendi seviyesine ait bir yaklaþýmdýr bu. Zira O’nun karanlýk
gördüðü hale, en büyük bir velinin bile yetiþmesi mümkün
deðildir. Ýstiðfarda bulunmasýnýn ümmetine örnek olma yaný
da vardýr.
Birgün Efendimiz aleyhi ekmelüt tahaya her zaman
olduðu gibi hiç ayrýlmadýðý Kur’an’ý mütalaa etmiþ, ihsas
alanýna giren his tufaný, mübarek simasýna aksetmiþ olduðu
halde ashabýnýn yanýna gelmiþti. O gün daha da uhrevileþmiþti.
En yakýn arkadaþý Hz. Ebu Bekir radýyallahu anh, O’nun yüz
hatlarýndaki derinliði ve farklýlýðý görmüþ ve “Yaþlanmýþsýnýz
Ya Resulallah.” demiþti. Efendimiz, “Beni Hud suresi ve
kardeþleri ihtiyarlattý.” buyurdu. Bu surelerde Efendimize
“Emrolunduðun gibi dosdoðru ol.”160 deniyordu. Kendisine
yapýlan irþadý bütün benliðiyle algýlýyor ve istikametini
devam ettirebilmek için yüreðini ortaya koyuyor, iradesinin hakkýný veriyordu. Yani Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosuna,
istikametine devam deniyor, Efendimiz de ihtiyarladýðýný
ifade ederek iþin zorluðuna dikkat çekiyordu. Tabir-i diðerle
Allah (c.c.) “dosdoðru ol” diyor, Efendimiz de “Ýstikametimi
devam ettirip dosdoðru olabilmek için verdiðim mücadele
beni yaþlandýrdý.” diyerek mukabelede bulunuyordu.
Ýçe yönelik cihadýn böyle hakkýný veren Efendimiz, dýþa
dönük cihadda da emsalsizdi. O, savaþ iktiza ettiðinde en
önde orduya komuta eder, harb meydanlarýnda þecaat abidesi kesilirdi. Cesaretiyle meþhur olan Hz. Ali gibi kimseler bile
savaþ kýzýþýp endiþe ve korkuya kapýldýklarýnda Efendimizin
arkasýna saklanýr ve kendilerini emniyete alýrlardý.161
160
161
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Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Ýki göz vardýr ki cehennem ateþi görmez; harp meydanlarýnda ve cephelerde nöbet tutan askerin gözü ve bir de Allah korkusundan aðlayan göz.”162 diyerek bu iki cihadý bir arada zikrettiði
de olurdu.
Aslýnda Nasr suresi de, cihadý bu iki yanýyla beraber
mütalaa eden bir suredir. Bu surede; “Allah’ýn yardýmý ve
zaferi gelip de insanlarýn bölük bölük Allah’ýn dinine girmekte olduklarýný gördüðün vakit, Rabbini hamd ile tesbih
et ve O’ndan maðfiret dile. Çünkü O tevbeleri kabul edendir.”163 denmektedir.
Çilenin her türlüsü çekilmiþ, fedakarlýðýn her türlüsü
yapýlmýþ, senelerce mücadele ve mücahede edilmiþ ve Allah,
Mekke’nin fethini nasip etmiþti. Fetihten sonra da kitleler
halinde Ýslam’a giriþler baþlamýþtý. Bu surede böyle bir lütfa
mazhar olanlarýn Rabbleri karþýsýnda almalarý gereken duruþ
öðretiliyordu. Sanki onlara, büyük bir fetih gerçekleþtirdiniz,
ama aslýnda onu size nasip eden Allah’týr, bunu devamlý göz
önünde bulundurun. Maddi cihaddaki baþarýnýza denk, bir iç
cihad muzafferiyeti de kazanýn. Mazhariyetlerinizi kendinizden deðil, Allah’tan bilin. Bu gerçeði unutmayýn. Rabbinizi
hamd ile tesbih ve takdis edin. Tevbe ve istiðfar ile O’na
yönelin. Kulluðunuzdan bir an olsun sapmayýn deniyordu.
Aiþe validemiz: “Allah Rasulü, bu sure nazil olduktan sonra
“Sübhaneke Allahümme ve bihamdik, Allahümmaðfirli” Allahým! Seni bütün eksiklik ve arýzalardan beri tutar, Sana
hamdederim, Allahým beni baðýþla- duasýný durmadan söylerdi.” demiþtir.”164
162
163
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Fethullah Gülen Hocaefendi: “Fedakarlýk derecesi ne
olursa olsun, dýþa karþý verilen kavga bütünüyle küçük cihaddýr. Ancak bunun küçük cihad olmasý, büyük cihada nispetledir. Yoksa cihadýn küçük bir tarafý yoktur, kazandýrdýðý
neticesi ise çok büyüktür.”165 demektedir. Gerçekten de küçük cihadý anlamaya çalýþýrken onu küçümsemek, azýmsamak
büyük bir yanlýþlýk olur. Küçük cihadý yaparken, genelde nefis ve þeytanla da bir boðuþma yaþanýr. Onlarý aþýp, maddi cihadý gerçekleþtirebilmek, herhalde Allah katýnda pek
sevaplýdýr. Bedir Harbinin neresi küçüktür ki!

3. Kur’an’da Cihad
Kur’an’da birçok ayet-i kerimede cihad kelimesi zikredilir:
1- “Her kim cihad ederse, kendi hesabýna cihad eder.
Þüphe yok ki Allah, alemlerden müstaðnidir; hiçbir þeye
ihtiyacý yoktur.”166
Eðer bir mümin, nefs-i emmaresi ile boðuþuyor; þeytana
deðil, Hakka uyuyor, bu konuda bir cehd ortaya koyuyorsa
veya Allah’ýn Yüce Adýný herkese duyurmak için yüksek bir
performans sergiliyorsa bütün bunlar onun kendisi içindir.
Ýbadet hayatý ile alakalý durum da ayný olup yaptýðý ibadetlerin bütün getirisi kendinedir. Onun maddi hayatýna veya psikolojisine müspet manada faydalarý söz konusudur. Yerine
getirmediði zaman da dünyada bir gönül huzursuzluðu,
ahirette de bir ceza ile karþýlaþabilir. Muhatap ve mükellef
olduðu dini yaþamadaki kusurlarý onun aleyhine iþler. Her
halükarda da Cenab-ý Hakk’ýn zatýna fayda veya zarar gibi
hususlar söz konusu olamaz. Allah Teala, hiçbir zaman hiç165
166
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bir þeye ihtiyacý olmayan Zengin, bütün güzellik ve servetlerin yaratýcýsý ve her þeye Kadir Zat-ý Ecell ve A’la’dýr.
Ve bu dünya, bir imtihan dünyasý ise þayet, ki öyledir,
eðer Cenab-ý Hakk bu dünyada müminlerin zorluklarla denenmesini öngörüyor, meþakkatlere katlanabilmeleri için
nefisleriyle cihad etme yükümlülüðünü getiriyorsa, bunda
güdülen amaç; onlarýn hayatlarýnýn insana yaraþýr bir düzeye gelmesi, ahlaki ve ruhsal olgunluða eriþip, dünya ve
ahirette iyilik elde edebilmeleri içindir. Çünkü cihad, cihad
edenin nefsini ve manevi hayatýný onarýr, düzeltir, kötülüklerden arýndýrýr. Düþüncesini yüceltir, ufkunu geniþletir.
Onu her türlü maddi çýkarý aþacak düzeye yükseltir. Ruhsal
ve bedensel yapýsýndaki meziyetlerin, seçeneklerin en iyilerini uyarýr, ortaya çýkarýr. Ýçindeki can ve mal cimriliðini
törpüler. Hasýlý cihad, sahibini aþkýn bir insan haline getirir. Þu halde bu yolda belli bir mesafe kat ettikten sonra
hiç kimse Allah’dan cihadýnýn bedelini istememeli, Ýslam
için yaptýklarýndan, Hakk adýna baþardýðý iþlerinden ötürü, herhangi bir beklenti içerisine girmemeli, vazifeden dur
olmamalýdýr. Çünkü onun cihadý Cenab-ý Hakk’a bir þey
kazandýrmaz. Bilakis Allah Teala’nýn ona cihad etmeyi nasip
etmesi, onu yeryüzünde halife edinmesi; ahirette ise, cenneti ve Cemali ile onu ödüllendirmesi Allah’ýn insana büyük
bir lütfudur.167 Minnet ve þükran, cihad duygusunu ruhlarda uyarýp, gereði üzere hareket etmeyi nasip eden Allah’a
ve o cihadýn nasýl yapýlmasý gerektiðini müminlere öðreten
Rasulüllah’adýr.
2- “Bizim uðrumuzda mücahede edenlere Biz, elbette
hidayet eder, onlara doðru yollarý gösteririz. Muhakkak ki
Allah, her türlü iþini iyi yapanlarla beraberdir.”168
167
168
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Allah uðrunda mücahede eden kimseler, kendilerine
raðmen yaþayan insanlardýr. Bir taraftan dünyanýn cazibedar
güzelliði, nefsin kam alma duygusu, insanýn fýtratýna konan
þehvet gibi bazý duygu ve latifelerin þeytan tarafýndan dürtüklenip durmasý; diðer taraftan da dini inanç ve akidenin
ibadet ve ilimle devamlý beslenmek suretiyle korunmasý, þek
ve þüphelere karþý gerekli tedbirlerin alýnmasý, hususen günümüzde herkesin rahatlýkla taþýyabileceði bir yük deðildir.
Allah yolunun bu kutlu yolcularý bütün bu meþakkatlere
katlanýr. Yol ve yön deðiþtirmeden mesuliyet þuuruyla
ahlaklanmýþ olarak ümitlerini kaybetmeden, azimle hedeflerine yürürler. Bütün bu cehd ve gayretler, Allah rýzasýna
yönelik olduðu için, Allah’ýn inayet ve yardýmýna çýkarýlmýþ
bir davetiye hükmündedir. Böyle bir cehd ve çalýþma sergileyenleri de Cenab-ý Hakk yalnýz, yardýmsýz ve yardýmcýsýz
býrakmayacak, onlarý dünyada da ahirette de unutmayacaktýr.
Yüce katýndan onlarý görüp hoþnut edecek, Kendi uðrunda
giriþtikleri cihad çalýþmalarýný görecek ve onlarý Kendi yoluna iletecektir. Cenab-ý Hakk Kendi uðrunda hýrzý can edenlerin ellerinden tutacak, onlarý firdevsleriyle sevindirecek,
akla hayale gelmedik nimetlerle ödüllendirecektir. Bu böyledir zira Allah Teala, iyi iþler yapanlarýn yaptýklarý hiç bir
ameli zayi etmez, yokmuþ gibi muamele etmez, görmezlikten gelmez.169
3- “Ey Nebi, kafir ve münafýklara karþý cihad et, onlara
sert ve caydýrýcý davran. Onlarýn gidecekleri yer cehennemdir. Ne kadar kötü bir yerdir orasý.”170
Bu ayette münafýklara karþý da cihad edilmesi emredilmiþ,
hemen ardýndan da bu cihadýn þekli “onlara sert ve caydýrýcý
davran” ifadeleriyle nazarlara sunulmuþtur. Efendimiz, bu
169
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lafta Müslüman, kalbde kafir olanlara yumuþak davranýyor,
genellikle hep alttan alýyordu. Bu, Allah’ýn bir emriydi.
Belirli bir zaman aralýðýnda bunun böyle olmasý gerekiyordu. Ama demek ki artýk stratejide bir farklýlýk yapýlmalýydý.
Ve bu, eskisi kadar yumuþak olmama þeklinde kendini göstermeliydi. Bu yeni yapýlanmada cihad biçim deðiþtiriyordu.
Evet bazen bir strateji deðiþikliði, veya bir hareket, bir söz,
bazen de bir bakýþ, bir tavýr bile cihad olabilir. Onun yelpazesi ve kapsama alaný bu kadar geniþtir.
Elmalýlý bu ayetten, cihadýn sadece kýlýç veya silahla
yapýlan bir mücadeleden ibaret olmayacaðýný, bazen katý
davranmanýn, yumuþak baþlý olmamanýn da cihad kapsamýna
gireceðini anlamýþ, devamýnda da þunu ifade etmiþtir: “Cihad” kelimesi “kýtal”, yani, “savaþ” kelimesinden daha geniþ
kapsamlýdýr. Zira münafýklar, gizli kafir olduklarý için, öbür
açýk kafirler gibi savaþ ve kýtal þeklinde bir cihad onlar hakkýnda söz konusu edilemez. Münafýklara karþý açýlacak cihad, delil ortaya koymak ve belgeleri açýklamak þeklinde tefsir edilmiþtir. Gerçekten de cihad kýlýçla, dille, yazý ve yayýn
yoluyla veya daha baþka yollarla, ne þekilde olursa olsun
cehd ve gayret göstermek, çalýþýp uðraþmak, mücahede eylemek demektir ki, savaþ bunun sadece bir özel çeþididir.”171
4- “Eðer dileseydik her þehre ayrý bir uyarýcý gönderirdik. Sakýn kafirlere itaat etme ve Kur’an’a dayanarak onlara
karþý olanca gücünle büyük bir cihad gerçekleþtir.”172
Bu ayet, savaþa izin veren, yeri geldiðinde onu emreden ayetlerden yýllarca önce, Mekke’de nazil olmuþtur. Ve
bizim vurgu yapmak istediðimiz hususla doðrudan ilgilidir.
Evet, cihadýn en büyüðü, bütün zaman dilimlerinde ve bütün mekanlarda Kur’an’la, iman hakikatlerini anlatan, insa171
172

Elmalýlý, Tefsir, 4/2591.
Furkan, 25/51, 52.

109

Müspet Hareket

na yaratýlýþ gayesini öðreten, enfes üslubuyla okuyucularýný
büyüleyen Allah’ýn Kelamýyla olur. Cihadý, savaþtan ibaret
görmek, onun kapsamlý manasýný daraltmak, dar kalýplara
sýkýþtýrmak demek olur.
Gerçekten de Kur’an, kendine has birçok özelliði ile insanlar üzerinde derin etkiler yapar. Onun karþý konulmaz
bir cazibesi vardýr. Saadet Asrýndan bu yana, sözden anlayan
insanlar, Kur’an karþýsýnda dize gelmiþ, O’nu anlamak ve anlatmak yolunda ömrünü vakf etmiþ, dolayýsýyla da O’nunla
cihad etmiþ, bu uðurda hayatlarýný bezletmiþlerdir.
Kureyþ kabilesinin önde gelenleri, diðer insanlara:
“Bu Kur’an’ý dinlemeyin; gürültü yapýn, belki böylece onu
bastýrýrsýnýz.”173 derlerdi. Bu sözler, hem onlarýn hem de onlara uyanlarýn Kur’an’ýn etkisinden dolayý içlerinde oluþan
derin endiþeden kaynaklanmaktaydý. Çünkü Kureyþ eþrafý,
halkýn geceleyin Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem
okuduðu Kur’an’ýn etkisinde kalarak adeta büyülendiklerini
görüyorlardý. Ruhlarýn ona doðru aktýðýnýn, kalblerin ona
meylettiðinin farkýndaydýlar.
Kureyþin ileri gelenleri etrafa bunlarý söylerken, kendileri Kur’an’ýn etkisinden kurtulabilmiþ deðillerdi. Eðer onlar ruhlarýnýn derinliklerinde bu korkunun neden olduðu
dalgalanmayý hissetmiþ olmasaydýlar bu emri vermezler, bu
uyarýyý toplum içinde bu kadar yaymazlardý. Hiç kuþkusuz
onlarýn bu sözleri, Kur’an’ýn, onlar üzerinde de meydana
getirdiði derin etkinin bir göstergesiydi.
Konuyla alakalý Ýbn Kesir þöyle bir hadise rivayet etmiþtir:
Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve Ahnes b. Þüreyk bir gece evinde
namaz kýlan Resulüllah’ý birbirlerinden habersiz olarak dinlemeye gitmiþlerdi. Her biri Peygamberimizi dinleyebileceði
bir yere oturdu. Sabaha kadar O’nu dinlediler. Sabah ayrýlýrken karþýlaþýnca bu yaptýklarýndan dolayý birbirlerini
173
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kýnadýlar, bir daha böyle birþey yapmamalarý “Eðer insanlardan biri, bizi görecek olursa içine kuþku düþer.” uyarýsýnda
bulunup daðýldýlar. Bu üç þahýs her gece geliyor, Efendimizi
Kur’an okurken dinliyorlardý. Sabah daðýlma vaktinde de
birbirlerini görüyor, bir daha yapmayalým diyorlardý. Ama
ertesi gece tekrar geliyorlardý. Yine bir gecenin sabahýnda
ayrýlýrlarken yolda karþýlaþtýlar. Birbirlerine “Bir daha dönmemek üzere sözleþinceye kadar ayrýlmayalým.” dediler. Bir
daha bu iþi yapmamak üzere sýkýca sözleþip daðýldýlar.
Güneþ doðduktan sonra Ahnes b. Þüreyk, Ebu Süfyan’ýn
evine gitti: “Ya Eba Hanzale! Muhammed’den dinlediklerin hakkýnda ne düþünüyorsun?” dedi. Ebu Süfyan: “Ya
Eba Sa’lebe! Allah’a andolsun ki, ondan bildiðimiz bazý
þeyleri duydum; bunun yanýnda ne anlama geldiðini, ne kastedildiðini anlamadýðým bazý þeyler de iþittim.” dedi. Ahnes:
“Andolsun ki ben de öyle.” dedi.
Sonra oradan ayrýlýp Ebu Cehil’in yanýna gitti. Evine
girerek: “Ya Eba’l-Hakem! Muhammed’den duyduklarýn
hakkýnda ne düþünüyorsun?” dedi. Ebu Cehil: “Ne duydum ki? Biz ve Abdi Menafoðullarý, þeref konusunda çekiþiyorduk. Onlar yemek yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar
bir sorumluluk aldýlar, biz de aldýk. Onlar yoksullara bir
þeyler verdiler, biz de verdik. Bu durum diz dize oturup
eþit düzeye gelene kadar sürdü. Bizle onlar iki yarýþ atý gibi
çekiþiyorduk. Sonra kalkýp “Bizim bir Peygamberimiz var,
ona gökten vahiy geliyor” dediler. Peki biz ne zaman böyle
bir imkaný elde edeceðiz? Allah’a andolsun ki, hiçbir zaman
O’na inanmayacaðýz, O’nu doðrulamayacaðýz” dedi. Bunun
üzerine Ahnes yanýndan kalkýp gitti.174
Onlar, büyük bir fark ve olaðanüstülüðün olduðunu görürcesine biliyorlardý. Ama kimi enaniyetine kimi þerefine,
174
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insanlar arasýndaki konumuna takýlýyor, takýlýp yollarda
kalýyorlardý. Aslýnda ruhlarý Kur’an’a doðru kayýyor, ama O’na
yenik düþmesin diye içlerindeki derin isteði bastýrýyorlardý.
Kur’an onlarý büyülüyor, ama onlar Allah Kelamý’nýn sihirli atmosferinden etkilenmemiþ gibi davranýyor, dünyevi çýkarlarý yüzünden Kur’an’ýn aydýnlýk iklimine girmiyor,
ahiretlerini karartýyorlardý.
“Þüphesiz Kur’an-ý Kerim yalýn ve fýtri gerçeði içermektedir. Bu da insan kalbini doðrudan asýl kaynaða baðlar.
Çünkü insan kalbinin bu coþkun kaynaða karþý durmasý,
tazyikli akýntýsýna engel olmasý çok zordur. Öte yandan
Kur’an bazý kýyamet sahnelerini, geçmiþ milletlere iliþkin
kimi hikayeleri, somut gerçekleri ifade eden evrensel sahneleri, geçmiþ milletlerin harap olmuþ yurtlarýnda bazý manzaralarý, son derece güçlü ve etkili teþhis ve temsil örneklerini içermektedir. Bütün bunlar kalbleri derinden sarsmakta, bir kalbin bunlara karþý duyarsýz kalmasý ise neredeyse imkansýzlaþmaktadýr. Bazen Kur’an’ýn bir tek suresi bile
insanýn ruhsal ve bedensel yapýsýný derinden sarsýp, insan ruhunu tam teçhizatlý bir ordunun bile baþaramayacaðý þekilde
her yönüyle kontrolüne alabilir.
Þu halde Cenab-ý Allah’ýn, Peygamberimize, kafirlerin isteklerine uymamasýný, onlarýn uzlaþma önerilerini kabul etmemesini, davetini gevþetmemesini, Kur’an’a dayanarak verdiði
mücadelesine devam etmesini emretmesinde þaþýlacak birþey
yoktur. Çünkü Efendimiz, kafirlerle mücadele ederken insan bünyesinin karþý koyamadýðý, karþýsýnda hiçbir tartýþma
ve mantýk oyunlarýnýn tutunamadýðý bir güce; beyanýndaki
harikuladelik, muhtevasýndaki mükemmellikle insanlarý aciz
býrakan Yüce Kur’an’a dayanmaktadýr.”175
175
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5- “Ey iman edenler! Sizi acý bir azaptan kurtaracak,
üstelik çok kârlý bir ticareti size göstereyim mi? Allah’a ve
Rasulüne inanýr, mallarýnýz ve canlarýnýzla Allah yolunda cihad edersiniz. Eðer bilirseniz bu sizin için daha hayýrlýdýr.
Böyle yaparsanýz Allah günahlarýnýzý baðýþlar, sizi altlarýndan
akan cennetlere Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. Ýþte en büyük kurtuluþ budur.”176
Seyyid Kutub, bu ayetlerle alâkalý þu yorumu yapmýþtýr:
Yüce Allah’ýn böyle bir ticareti kendisine göstermesini kim
istemez ki? Burada birinci ayet sona eriyor. Araya, dikkat çekilen þiddetli bir bekleyiþle cevabý duymaya teþvik
eden iki cümle giriyor. Sonra cevap geliyor. Kalbler ve
kulaklar ona pür dikkat kesilmiþ durumdadýr: “Allah’a
ve Peygamberine inanýrsýnýz?” Onlar zaten Allah’a ve
Peygamberine inanmýþlardýr. Böylece kalbleri cevabýn bu ilk
yarýsýný duyduðunda bunun kendilerinde bulunduðu sevinci ile parlamaktadýr! “Mallarýnýz ve canlarýnýzla Allah yolunda cihad edersiniz.” Bu, surenin ele aldýðý temel konudur. Burada bu üslubla verilmektedir, böyle tekrar edilmektedir ve bu tür bir anlatým içinde konuya deðinilmektedir.
Çünkü Allah insanýn iç dünyasýnýn böyle bir tekrara,
böyle bir çeþitlemeye ve böyle bir hatýrlatmaya ihtiyacý
olduðunu bilmektedir. Süsleyip güzel gösterdiði bu ticaretin
ardýndan þöyle demektedir: “Eðer bilirseniz bu sizin için daha hayýrlýdýr.” Gerçek bir bilgi, bilenleri bu köklü ve deðerli
iyiliðe götürür. Sonra bu iyiliði ardýndan gelen baþka bir
ayette açýklanmaktadýr. Çünkü önce özet halinde verip sonra ayrýntýlara girmek; kalbi, sözü edilen iyiliðe teþvik etmekte, onu duygulara yerleþtirmekte ve orada pekiþtirmektedir.
“Günahlarýnýzý baðýþlar.” Bu bile yalnýz baþýna yeterlidir.
Kim insanlara günahlarýnýn baðýþlanacaðýný garanti edebi176
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lir ki? Ýnsan bunun ötesinde baþka þeyleri niye arasýn? Ya
da onun yolunda birtakým azýklar niye hazýrlamasýn? Fakat
Allah'ýn lütfu sýnýrsýzdýr. “Sizi altlarýndan ýrmaklar akan cennetlere sokar. Adn cennetlerinde güzel evlere yerleþtirir.”
Hiç þüphesiz bu müminlerin þu kýsacýk hayatlarý boyunca
yapabilecekleri en kârlý ticarettir. Ýsterse bu ticaret onlarýn
hayatlarýna mal olsun. Ardýndan onlara bunun yerine güzel
cennetler ve güzel evler verilecektir. Sürekli nimetler içinde.
Ve gerçekten “Bu en büyük kurtuluþtur.”
Sanki burada kazançlý ticaretin son sýnýrýna ulaþýlmaktadýr.
Bu gerçekten çok büyük ve önemli bir kazançtýr. Mümin,
dünyasýný vermek suretiyle ahiretini satýn almaktadýr. Bu
yeryüzündeki sayýlý birkaç gününü ve bu dünya hayatýnýn
sýnýrlý bazý nimetlerini eðlencelerini vererek bunlarla Allah’ýn
dilemesi dýþýnda hiç kimsenin bir sonu olacaðýný bilemediði
ebedi bir hayatý, sýnýrsýz ve bitmez tükenmez nimetleri elde
eden insana nasýl gýbta edilmez?
Akabe gecesinde Hz. Peygamber ve Abdullah bin Revaha
radýyallahu anh arasýndaki biatlaþma tamamlanmýþtý. O, Hz.
Peygambere þöyle demiþti: “Rabbin ve kendin için þartlar
ileri sür.” Hz. Peygamber: “Rabbim için þartým, O’na kulluk
etmeniz ve O’na hiçbir þeyi ortak koþmamanýzdýr. Kendim
için þartým ise, canlarýnýzý ve mallarýnýzý koruduðunuz gibi beni de korumanýzdýr.” dedi. Hz. Abdullah bin Revaha:
“Böyle yaptýðýmýz zaman bize ne var?” diye sordu. Hz.
Peygamber: “Cennet” karþýlýðýný verdi. Hz. Abdullah ve arkadaþlarý: “Bu alýþveriþ mübarek olsun. Artýk ne bunu bozar ne
de bozulmasýna müsaade ederiz.” dediler.
Ýþte, burada kazanç zirveye ulaþmaktadýr. Bu kazancý
Allah’tan baþkasý veremez. Çünkü O’nun hazineleri tükenmez
ve kimse O’nun rahmetini sýnýrlayamaz. Ahirette günahlarýn
baðýþlanmasý, cennetlere, güzel evlere yerleþtirilme ve sürek114
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li nimetler bu kazancýn içindedir. Bunlardan baþka kazançlý
alýþveriþ ve kazançlý anlaþmadan baþka Allah’ýn yardýmý ve
yakýn vadeli zaferi bulunmaktadýr. Kim Allah’ýn gösterdiði
bu ticareti görür de ondan geri kalýr veya baþka tarafa yönelebilir ki?
Burada gönüllere yönelik bu teþvik ve sevdirme yanýnda
bir de hatýrlatma yapýlýyor. Evrene ve hayata iliþkin imana dayalý düþüncenin gerçeðini anlayan ve kalbiyle bu
düþüncenin atmosferinde yaþayan, bu alemin ufuklarýna, derinliklerine ulaþan bir mümin, bundan sonra hayata imansýz
bir þekilde küçük ve dar sýnýrlarý, düþük ve alçak düzeyi, basit ve deðersiz uðraþlarý içinde ona baktýðýnda bu kalb, sözkonusu iman olmadan bir an dahi yaþayamayacaktýr. Adý
geçen geniþ kapsamlý yüce düþünceyi gerçekler dünyasýnda
ortaya koymak, bu dünyada yaþamak ve insanlarýnda orada
yaþamasýný saðlamak için cihad etmekte bir an dahi tereddüt
etmeyecek ve herhalde o bu cihadýna karþýlýk ondan ayrý bir
mükafat istemeyecektir. Çünkü bu cihad, onun gönüllere
doldurduðu sevinç ve hoþnutluk kendi baþýna bir mükafattýr.
Ýþte bu mümin imansýz bir dünyada yaþayamaz.
Fakat Allah gönüllerin zaafa düþeceðini bu arzularýn
sönebileceðini, çabalarýn tükenebileceðini, rahatlýk sevgisinin tüm bu duygularý bastýrabileceðini ve onlarý alçak bir hayata razý olmaya götürebileceðini bilmektedir.
Ýþte bu nedenle Kur’an-ý Kerim sözkonusu gönüllere cihad aþkýný aþýlar ve onlarý bu þekilde tedavi eder. Çeþitli vesilelerle defalarca pekiþtirdiði çaðrýlarda bulunur. Deðiþik
mesajlar ve etkileyici çaðrýlarla onlarý besler.”177
6- “Ey müminler! Sizler gerek hafif, gerek aðýrlýklý
olarak hep birlikte seferber olunuz ve Allah yolunda mal177
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larýnýzla, canlarýnýzla cihad ediniz. Eðer bilirseniz sizin için
hayýrlý olan budur.”178
Bu ayette Cenab-ý Hakk, Müslümanlara hangi durumda
olurlarsa olsunlar kendi yolunda seferber olmalarýný emretmekte, savaþ iktiza ettiðinde herhangi bir bahane ve mazerete sýðýnmaksýzýn nefer olmalarýný istemektedir.
Ayetin ilk kýsmýnda Allah Teala seferber olma, savaþma
manasýný ifade ederken, “cihad” kelimesini deðil, “nefir”
kelimesini kullanmýþtýr. Bu kelime lugat anlamýyla heyecan verici bir emirden dolayý fýrlayýp ileri çýkmak demektir. Ürküp kaçmak demek olan “nüfur” da bu kökten gelir.
Fakat nüfur yalnýzca kaçýp kurtulmak için olumsuz anlamda kullanýldýðý halde “nefir” düþmana karþý gaza için fýrlayýp
çýkmak manasýnda kullanýlýr. Böyle evlerinden çýkýp bir yere toplanan cemaate “nefir”, onlardan her birine “nefer”
denilir. Önderin, insanlarý cihada teþvik etmesine de “istinfar” adý verilir ki, bunun adý “seferberlik emri” veya “mobilizasyon”dur. Yani halký yerinden kaldýrýp harekete geçirmek demektir. Söz konusu istinfar, yani seferberlik ilaný ya
genel, ya özel anlamda olur. Genel anlamda olanýna “nefîr-i
âm” denilir ki, bu bizim eski dilimizde de aynen kullanýlýrdý.
“Allah yolunda seferberlik edin!” mutlak ve genel anlamda
olduðu için her iki þeklini de içine almaktadýr. Demek ki,
Allah yolunda seferberlik emri verilince þekline göre hemen
icabet etmek farzdýr.179
Yine ayetin ilk kýsmý ifade edilirken “hýfaf” ve “sikal”
kelimeleri seçilmiþtir. Türkçede hafif ve aðýr olarak manalandýrabileceðimiz bu kelimeler þöyle yorumlanmýþtýr: Gerek
yeni, gerek aðýr, hangi halde olursanýz olunuz; gerek size
kolay gelsin, gerek aðýr gelsin; ister hoþunuza gitsin, isterse
178
179
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gitmesin; genç-ihtiyar; bekar-evli; iþsiz-meþgul; fakir-zengin;
piyade-süvari; ister aðýr silahlarla ister hafif silahlarla;
kendi durumunuz ve silah durumunuz her ne ise savaþa
katýlabilenleriniz, savaþa her an hazýr ve amade olunuz.
Ayetin ikinci kýsmýnda ise cihad kelimesi bizzat zikredilmiþ, “Allah yolunda canlarýnýzla mallarýnýzla cihad ediniz” denmiþ, seferberlik emrinin hemen arkasýndan mal ve
canla cihad emredilmiþtir.
Seferberlik emri durumunda, Ýslam ve Müslümanlar bir
tehlike ile karþý karþýya kaldýklarýnda bir Müslüman, tabi ki
Allah yolunda seferber olacak, neyi var neyi yoksa ortaya
koyacak ve din düþmanlarýna karþý savaþacaktýr. Baþka bütün çareler tükendiðinde, açýktan Ýslam düþmanlýðý yapan,
Müslümanlarý bir kaþýk suda boðmaya çalýþan, onlara hayat
hakký tanýmayan, yerlerinden sürüp çýkarmaya çalýþanlara
karþý, can da mal da hiçe sayýlacak ve o tehlikenin önünü alma adýna bütün imkanlar deðerlendirilecektir.
Ayetin sonunda, “Bilirseniz hakkýnýzda hayýrlý olan budur.” denmek suretiyle de ilim ve bilgiye atýfta bulunulmuþtur.
Cihadýn ilme, yani bu iþi iyi bilmeye baðlý olduðuna, bilginin özünün de hangi iþin daha hayýrlý olduðunu bilmek demek olduðuna iþaret vardýr. Þu halde kýlýçla cihadýn temeli dahi bilgidir, eðitimdir. Ayrýca dýþ düþmanlarý tanýmadan
evvel kiþinin kendisini tanýmasý, bilgisizlikten kurtulup cehaletini yenmesidir ki bu da nefse karþý yapýlan cihadýn büyük olanýdýr.
Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi vesellem: “Düþmanla
karþýlaþmayý arzulamayýn. Allah’tan afiyet isteyin. Ama bir
de karþýlaþýrsanýz o zaman da sabredin ve bilin ki cennet
kýlýçlarýn gölgesi altýndadýr.”180 buyurmaktadýr. Maksat,
insanlarý öldürüp onlarý bir an önce cehenneme göndermek
180
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deðildir. Ýslam’ýn ve cihadýn amacý bu olamaz. Amaç, bütün insanlarýn Allah’ý birleyip tanýmalarý, O’na hakkýnca kul
olmalarý, tabir-i diðerle insanlarýn Allah’la buluþmalarýdýr.
Kur’an da, Efendimiz de durup dururken, gayr-i müslimleri öldürün dememiþlerdir. Düþmanla karþýlaþmayý (lika) temenni etmeyin diyen Efendimiz, savaþtaki maksadýn “Ý’layý Din ve Kelimetullah” olduðunu, Yüce Allah’ýn herkes
tarafýndan bilinir hale gelmesi olduðunu ifade buyurmuþtur.
Ama iþ o kerteye gelirse, tabi ki savaþýlacak, ama insanlarý
cehenneme, Allah’ýn azabýna atmak için deðil, Allah ile insanlar arasýndaki engelleri ortadan kaldýrma adýna bu iþ
yapýlacak, dengeden hiç bir zaman uzaklaþýlmayacaktýr.
Hayatýný Allah’ýn rýzasýna göre programlayan her kamil mümin, her bir zaman diliminde üzerine düþen iþleri
yapar, malýný da, canýný da, bunlardan daha kýymetli olan
dini uðruna kullanýp, sarfetmesini bilir. Ýþ savaþmaya gelip
dayanýr, harb kaçýnýlmaz hale gelirse bu defa da o konuda gücünü ortaya koyar, galip gelme adýna her yolu dener.
Gerekirse bütün malýný tüketir, kendisi de ölür ama dinini
kurtarýr. Bu böyle olduðunda da savaþ ayný cihad olur. Ve
eðer karþý tarafta çatlamalar meydana gelir, düþman yenilmeye yüz tutarsa, o zaman da insaflý olur, öldürüp katliamda bulunmaz. Ýslam’ýn çizdiði sýnýrý aþmaz. O en kritik anlarda bile nefsani davranmaz. Düþman bile olsa ateþkes isterlerse, müspet cevap verir. Geçici savaþ durumunu hemen
býrakýr, asýl olan barýþ sürecine intikal eder. Her halükarda
duruþunu dinine göre belirler. Zaten Kur’an da: “Eðer karþý
taraf barýþa meylederse, o zaman siz de barýþa meyledin...”181
demek suretiyle stratejilerin üzerine bina edileceði hususun
ölüm deðil, hayat olmasý gerektiði açýkca beyan etmektedir.
181
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Bu manadaki cihad coþkusunu yüreðinde yaþayanlardan
sadece birisini nazarlara sunmak istiyoruz:
Bir gün Ebu Talha, Tevbe suresini okuyordu. Sýra bu
ayete gelince oðullarýna dönerek, “Görüyorum ki, Rabbimiz
genç yaþlý ayýrýmý yapmaksýzýn, hepimizi savaþa çaðýrýyor.
Çabuk, silahýmý ve teçhizatýmý getirin.” dedi. Bunun üzerine
oðullarý kendisine “Allah'ýn rahmeti üzerine olsun. Sen önce Peygamberimiz ile birlikte, arkasýndan Hz. Ebu Bekir’in
yanýbaþýnda ve sonra da Ömer radýyallahu anh ile beraber
ölümlerine kadar savaþtýn. Þimdi býrak da senin yerine biz
savaþalým.” dediler. Fakat Ebu Talha, oðullarýný dinlemedi, hemen deniz seferine katýldý, gemi denizde yol alýrken vefat etti.
Cenazesini topraða verecekleri bir kara parçasý bulamadýlar.
Böylece dokuz gün mübarek cenazesini gemide tuttular, bu süre içinde cesedinde herhangi bir bozulma emaresi görülmedi,
sonunda bir adaya çýkýnca topraða verdiler.182
7- “Allah uðrunda gerektiði gibi cihad edin. O sizi
seçmiþ, babanýz Ýbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kýlmamýþtýr. Daha önce ve Kur’an’da, Peygamberin size þahid olmasý, sizin de insanlara þahid olmanýz için, size
Müslüman adýný veren O’dur. Artýk namazý kýlýn, zekatý verin, Allah’a sarýlýn. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve
ne güzel yardýmcýdýr!”183
Elmalýlý, bu ayetle alâkalý þunlarý kaydeder: “Cihad,
düþmana karþý savunmada bütün gücünü harcamaktýr ki
üç kýsýmdýr. Birincisi, açýkça kendini belli etmiþ düþman ile yapýlan cihad. Ýkincisi, þeytan ile yapýlaný, üçüncüsü de
nefis ile yapýlan cihaddýr. Cihadýn kapsama alaný, hakikat
ile mecazýn bir araya getirilmesi kabilinden deðil, kavramýn
kendi kapsamýnýn gereðidir. Nitekim rivayet olunur ki Hz.
182
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Hasan bu ayeti okumuþ ve demiþtir ki “Adam, Allah uðrunda
cihad eder, oysa düþmana bir tek kýlýç bile vurmamýþtýr.”
Sonra Allah uðrunda cihad etmenin hakký da onun hak ve
ihlasa uygun olmasý, haksýzlýktan, kötü gaye ve maksatlardan uzak olmasý, mümkün olduðu kadar gevþeklik ve tembellikten arýnmýþ olmasýdýr.”184
Allah yolunda gerektiði þekilde olma derken samimi
ve gayretli olma anlaþýlabileceði gibi, metotlu çalýþma da
anlaþýlmalýdýr. Bir iþi yaparken bazen samimiyet ve hüsnü
niyet yetmeyebilir. O iþin üstesinden gelebilecek kabiliyet ve
donaným, bilen insanlarla istiþare, sebeplere tam uyma gibi
esaslara riayet, maddi manevi bütün þartlarý yerine getirip
öylece Allah yolunda olma, maksadýn tahsili adýna önemli
hususlar olsa gerektir.
8- “Ey müminler! Allah’tan korkunuz, sizi O’na
yakýnlaþtýrabilecek vesile arayýnýz, onun yolunda cihad ediniz ki kurtuluþa eresiniz”185
Bu ayette, takva dairesine girmek; Allah’tan korunma
istemek ve O’nun affýna ve rahmetine erebilmek için vesile
aramak nazara verilmiþtir. Yani boþ durmayýp, yalnýz iman
ve takva ile yetinmeyip, Cenab-ý Hakk’a yakýnlýk için vesile
aramak tavsiye edilmiþtir. En uygun sebeplere teþebbüs etmek, karþýlaþýlan zorluklara göðüs germek suretiyle Allah’ýn
sevgisine layýk güzel ameller yapmaya çalýþmak, iradenin
hakkýný vermek ve Allah yolunda var güçle mücadele etmek
teþvik edilmiþtir.
Vesile, kendisiyle gayeye ulaþýlan, yani yaklaþýlan sebep, yaklaþma sebebi demektir ki “yakýnlýk” olarak da isimlendirilir. Katade, Allah’a, itaat ve hoþnut olacaðý amel ile
yaklaþýnýz manasýný anlamýþtýr. Allah’a kendinizi sevdirme183
184
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ye çalýþýnýz diye de anlaþýlmýþ, þöyle de manalandýrýlmýþtýr:
Kötü ahlaktan ve çirkin amelden sakýnýnýz. Yalnýz korkmak ve sakýnmakla kalmayýnýz, iradenizi sarfedip gerekli
sebeplere teþebbüs ediniz. Allah’ýn emirlerini yerine getiriniz ve bununla da kalmayýnýz, Allah’a yaklaþmak için daima vesile arayýnýz. Her fýrsattan istifade ile kendi gönlünüz
ve isteðinizle farzlar ve vacipler dýþýnda güzel güzel iþler,
Allah’ýn rýzasýna uygun ameller yaparak kendi tarafýnýzdan
da kendinizi Allah’a sevdirmek isteyiniz. Ýsteyerek, yalvararak çalýþýnýz ve uðraþýnýz demektir. Ve bunda “Mümin kulum bana nafile ibadetlerle yaklaþmaya devam eder.” hadisinin manasýnýn yerleþtirilmiþ olduðu açýktýr.186
Kýsaca vesile lazýmdýr, onu bulmak için isteyip aramak ve
baþvurmak gerekir. Çünkü vesilenin vesilesi de Allah’a iman,
takva dairesinde kalma, istek ve iradedir. Ve asýl vesile Allah’a
yaklaþma kasdý ve O’nu sevme arzusudur. Ýþte bu kasýt ve niyet
ile sebepleri araþtýrma, güzel ahlak ve güzel amel gibi Allah’ýn
rýzasýna uygun hoþ vesileler hazýrlamakla kulluk için koþmayý
emretmektedir. Bunun içindir ki buna mücahede emri katýlmýþ,
yani imanýn, takva ile; takvanýn vesileyi aramakla; vesileyi
aramanýn da mücahede ile tamamlanacaðý ifade edilmiþtir.
Kur’an’da, mana itibarýyla farklýlýk arzeden cihad ve
kýtal kelimeleri ýsrarla birbirinden ayrýlmýþ ve her biri yerli
yerinde kullanýlmýþtýr.
Kur’an-ý Kerim’de cihad kelimesi deðiþik versiyonlarýyla
otuz beþ defa geçmektedir.

4. Hadislerde Cihad
Ýnsanoðlu, þeytanýn mýrýltýlarýna kulak verdiðinde ona
maskara olabilecek bir hale gelebileceði gibi, içindeki yü186
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celiklere tutkun olan hislerine uyduðu zaman da melekleri geride býrakabilecektir. O, yapýsýndaki olumlu latifeler
uyarýldýðýnda yüksek performansta hayatýný devam ettirebilir. Metafizik gerilimi tam olduðunda imkansýz gibi gözüken þeyleri imkan sahasýna çekip, üstesinden gelebilir.
Kamil imana sahip bir mümin, kainata meydan okuyup,
yaþadýðý zamanýn hadiselerini kendi lehine çevirebilir. Ümit,
azim ve kararlýlýkla bir iþin üzerine gittiðinde –Allah’ýn izni ve yardýmýyla– beþeri normlarý aþýp, harikuladeleþebilir.
Adanmýþlýk ruhu içerisinde hareket ettiðinde kendi ömrüne
birkaç insanýn yapacaðý iþleri sýkýþtýrýp, hayatýný zaman üstü
bir ufukta geçirebilir.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem de, iþte
insanýn bu yanýna çokça hitap etmiþ, hayati mevzularý nazara
verirken fýtratýn bu yanýna seslenmiþtir. Örneðin en faziletli
insanýn kim olduðu sorulduðunda: “Canýyla ve malýyla Allah
yolunda cihad eden kimsedir.” demiþtir.187
Bir baþka defa, Allah yolunda yapýlan cihada hangi amelin denk olabileceðini sormuþlar, O da: “(Baþka bir amelle)
ona güç getiremezsiniz!” demiþti. Soruyu soranlar ikinci ve
hatta üçüncü defa tekrar sormuþlardý. Resulüllah her seferinde ayný cevabý verip bir baþka amelle ona güç getiremeyeceklerini ifade edip: “Allah yolundaki mücahidin misali gece
gündüz hiç ara vermeden oruç tutup, namaz kýlan, Allah’ýn
ayetlerine itaatkar olan ve Allah yolundaki mücahid, cihaddan dönünceye kadar namaz ve oruçtan hiç gevþemeyen
kimse gibidir.”188 buyurmuþtu.
Þimdi deðiþik zamanlarda ifade buyurulan ve cihad kelimesinin zikredildiði hadislerden bir demet sunmak istiyoruz:
187
188

Buhari, Cihad, 2; Müslim, Ýmaret, 122.
Buhari, Cihad, 2; Müslim, Ýmaret, 110.
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“Mücahid, Allah Teala’nýn dediklerini yapma hususunda nefsiyle cihad edendir.”189
“Gerçek mücahid, nefsiyle cihad edendir.”190
“Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihaddýr.”191
“Müþriklere karþý mallarýnýzla, canlarýnýzla ve dillerinizle cihad edin.”192
“Mekkenin fethinden sonra artýk hicret yok, fakat cihad
ve niyet vardýr.”193
“Cihad, kýyamete kadar devam edecektir.”194
“Cihadýn en faziletlisi zalim sultanýn yanýnda hakký söylemektir.”195
“Mümin, kýlýcý ve diliyle cihad edendir.”196
Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, ümmetinin içinde
yapmayacaklarý þeyleri söyleyen ve emrolunduklarý þeyleri
yapmayan nesiller ortaya çýkacaðýný haber vermiþ: “Kim onlarla eliyle cihad ederse o mümindir, kim onlarla diliyle cihad ederse o mümindir, kim onlarla kalbiyle cihad ederse o
mümindir.” buyurmuþtur.197
Allah Rasulü, kendisinden cihad hususunda izin isteyen
zata: “Annen baban sað mý?” diye sormuþ, O þahýs “evet”
deyince Hz. Peygamber: “Cihadýný annene babana bakmak
suretiyle yerine getir.” demiþtir.198
Hz. Aiþe radýyallahu anhâ: “Ya Rasulallah! Görüyoruz
ki cihad amellerin en faziletlisidir; öyleyse biz de cihad et189
190
191
192
193
194
195
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Tirmizi, Zühd, 164.
Tirmizi, Fedailü’l- Cihad, 2.
Ebu Davud, Cihad, 6.
Ebu Davud, Cihad, 18; Nesai, Cihad, 1.
Buhari, Cihad, 1, 27, 194, Cizye 22, Hacc, 43; Müslim, Ýmaret, 85, Hacc, 445,
Tirmizi, Siyer, 33.
Ebu Davud, Cihad, 33; Heysemi, Mecmaü’z- Zevaid, 5/106.
Ebu Davud, Melaim, 17;Tirmizi, Fiten, 11.
Ahmed, Müsned, 3/ 456.
Müslim, Ýman, 80.
Buhari, Cihad, 64.
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meli deðil miyiz?” diye sorunca Efendimiz: “Sizin için
cihadýn en faziletlisi makbul hactýr.” demiþtir.199
Zikredilen hadislerde bizzat cihad kelimesi geçmektedir.
Bu hadislerinde Efendimiz, cihad kelimesini bazen zahirdeki
düþmana karþý yapýlan mücadele manasýnda, bazen de nefse
ve þeytana karþý verilen mücadele manasýnda kullanmýþtýr.
Büyüðüyle, küçüðüyle cihad ve manalarý düþünüldüðünde,
bizzat bu kelimeyi zikretmese de Allah Rasülunun bazý hadislerinde cihadýn mefhum ve muhtevasýna atýfta bulunduðu,
onu hatýrlattýðý söylenebilir. Bu yaklaþýmý biraz daha açma
sadedinde bazý hadisleri burada anma faydalý olacaktýr:
Zikredilecek hadislerle alakalý dikkat çekici olan husus,
Ýmam Nevevi’nin, bu hadisleri “Riyazü’s- Salihin” adlý eserinin “Mücahede babý” adý altýnda bir araya getirmiþ olmasýdýr.
“Cihad” kelimesi ile ayný kökten gelen “Mücahede” kelimesini bu hadislere konu baþlýðý yapmasý manidardýr.
1- Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem bir kudsi
hadiste Cenab-ý Hakk’ýn þöyle dediðini ifade etmiþtir: “Bir
kimse Benim dostlarýmdan birine düþmanlýk ederse, Ben ona
harp ilan ederim. Hiçbir kulum, farzlardan daha sevimli bir
baþka þeyle Bana yakýnlýk kazanmamýþtýr. Nafile ibadetlerle
de durmadan kulum Bana yakýnlaþýr, nihayet Ben onu severim. Sevince de onun iþiten kulaðý, gören gözü, tutan eli ve
yürüyen ayaðý olurum. Benden bir talebi olursa onu yerine
getirir, Bana sýðýnýrsa onu korurum.”200
2- Hz. Aiþe radiyallahu anhâ anlatýyor: Hz Peygamber’in
geceleri ayaklarý þiþinceye kadar namaz kýldýðý olurdu. O’na:
“Ey Allah’ýn Rasulü, Allah Teala, sizin geçmiþ ve gelecek günahlarýnýzý yarlýðamýþ olmasýna raðmen niçin böyle
199
200

Buhari, Cihad, 1.
Buhari, Rikak, 38.
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yapýyorsunuz, dedim. O: “Þükreden bir kul olmayý istemez
miyim?” buyurdu.201
3- Yine Hz. Aiþe’den: “Ramazan ayýnýn son on günü
girince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem gecelerini
ibadetle geçirir, ailesini uyandýrýr, kendisini ibadete verir,
baþka iþe bakmazdý.”202
4- “Ýki nimet vardýr ki insanlarýn çoðu o nimetlerin kadrini bilemiyor ve aldanýyorlar; saðlýk ve boþ vakit.”203
5- “Ýnsanlarýn en mesut ve hayýrlýsý, ömrü uzun ve ameli
güzel olanýdýr.”204
6- Suffe ehlinden olan Ebu Firas radýyallahu anh bazý
geceler Hz. Peygamber’in evinde kalýr, abdest suyunu ve
diðer eþyalarýný O’na getirirdi. Birgün yaptýðý bu güzel hizmetlerinden ötürü Allah Rasulü ona: “Benden birþey iste.”
dedi. O: “Cennette seninle beraber olmayý istiyorum.” dedi. Resul-ü Ekrem: “Baþka birþey istesen.” deyince o, en büyük arzusunun bu olduðunu ifade etti. Bunun üzerine Allah
Rasulü: “O halde çok secde etmek suretiyle bana yardým
et.” buyurdu.205
Bahsi geçen hadislerinde Hz. Peygamber, insanlarýn
Allah’a daha iyi kul olmalarý; hayat, saðlýk ve boþ vakit gibi
fýrsatlarý çok iyi deðerlendirmeleri gerektiði gibi hususlarda
dikkat birikiminde bulunmuþ, kendi yaptýklarýyla da örnek
bir hayat sergilemiþtir.
Zaten Cenab-ý Hak da, ölüm gelip çatýncaya kadar ibadetten dur olmamamýzý bize emretmiþ;206 Kendisini çokça
anýp, bütün kalbimizle O’na teveccüh etmemizi salýklamýþ;207
201
202
203
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Buhari, Teheccüd, 6; Müslim, Sýfatu’l- Münafýkin, 81.
Buhari, Leyletül- Kadr, Müslim, Ýtikaf, 7; Ebu Davud, Kýyamül- Leyl, .
Buhari, Rikak, 1; Tirmizi, Zühd, 1; Ýbn Mace, Zühd, 15.
Tirmizi, Zühd, 21; Hakim, El-Müstedrek, 1/489; Ýbn Hibban, Sahih, 7/148.
Müslim, Salat, 226; Ebu Davud, Tatavvu, 22; Nesai, Tatbik, 79.
Hicr, 15/99.
Müzzemmil, 73/8.
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olumlu olumsuz yaptýðýmýz her þeyin ötede karþýmýza
çýkacaðýný ifade buyurmuþtur.208
Ve yine Allah Teala, Kendi yolunda gayret gösterip mücahede edenleri hidayet buyuracaðýný, onlarý rýzasýna erdiren yollarda yürüteceðini ifade etmiþ;209 Kendi dinine sahip
çýkanlara ötede sahip çýkacaðýný, ayaklarýný saðlamca yere
raptedip, kaydýrmayacaðýný haber vermiþtir.210
Hadis kitaplarýnda “Kitabu’l- Cihad” veya “Fedailü’lCihad” adlarýyla bölümler açýlmýþ, buralarda cihadýn
geniþ yelpazesi ile alakalý hadisler toplandýðý gibi, savaþýn
çerçevelediði konular da ele alýnmýþtýr. Burada fikir vermesi açýsýndan bu bölümlerden seçtiðimiz bazý hadisleri zikretmek istiyoruz.
Hz. Enes’in rivayet ettiði bir hadislerinde Efendimiz:
“Sabah vaktinde veya akþama doðru bir kerecik Allah yolunda olma, dünya ve içindeki her þeyden daha hayýrlýdýr,
buyurmuþtur.211
Ebu Hüreyre hazretleri, Efendimizin þöyle buyurduðunu
ifade etmiþtir: “Allah Teala, Allah rýzasý için yola çýkan kimse
hakkýnda: “Bu kulum benim yolumda cihad etmek üzere bana inanarak, Peygamberlerimi tasdik ederek yola çýkmýþtýr.
Artýk onu ya cennetime koymak yahut da ücret veya ganimet elde etmiþ olarak, çýkmýþ olduðu meskenine geri çevirmek bana aittir.” diyerek teminat verir. “Muhammed’in
nefsini kudret elinde tutan Zat’a yemin ederim ki, Allah
yolunda yaralanmýþ hiçbir yaralý yoktur ki kýyamet günü,
yaralandýðý ilk günkü manzarasýyla gelmiþ olmasýn. Yarasý
taze kan renginde, kokusu da misk kokusunda olarak.
208
209
210
211

Zilzal, 99/7, 8.
Ankebut, 29/69.
Muhammed, 47/7.
Buhari, Cihad, 5, 6, 73; Müslim, Ýmaret, 112, 115; Tirmizi, Fedailü’l- Cihad, 17.
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Muhammed’in nefsini kudret elinde tutan Zat’a yemin ederim ki Müslümanlara meþakkat vermeyecek olsam, Allah yolunda gazveye çýkan hiçbir seriyyeden asla geri kalmazdým.
Ancak onlarý bindirecek hayvan bulamýyorum. Onlar da beni takibe imkan bulamýyorlar. Benden geri kalma da onlara
zor geliyor. Muhammed’in nefsini kudret elinde tutan Zat’a
yemin ederim ki Allah yolunda gazaya çýkýp öldürülmeyi,
sonra tekrar hayat bulup gazada tekrar ölmeyi, sonra tekrar
gazaya çýkýp tekrar öldürülmeyi öyle çok isterim ki.”212
Zeyd b. Halid Hazretlerinin rivayet ettiði hadislerinde
Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem: “Kim Allah yolunda
bir askerin teçhizatýný temin ederse bizzat gaza yapmýþ olur.
Kim, gazaya çýkan bir askerin geride kalan ailesine hayýrlý himayede bulunursa gaza yapmýþ olur.” buyurmuþtur.213
Hadislerin sayýsý çok daha artýrýlabilir. Biz fikir vermesi
açýsýndan üç tanesini arzetmekle yetiniyoruz.
Netice olarak diyebiliriz ki Efendimizin dilinde cihad
etmek demek; bir ömrü bütünüyle Yüce Allah’ýn dediði
þekilde geçirmek, yaratýlýþ gayesine uygun yaþamak, Allah’a
layýk bir kul olmak, Allah Teala’yý ve Hz. Rasulüllah’ý insanlara tanýtmak, kolay veya zor, her halükarda Ýslam’a sahip çýkmak, dine hizmette olanca cehd ve gayreti ortaya
koymaktan çekinmemek, caný da malý da gerektiðinde bu
uðurda feda edebilmektir.
Savaþ ise gerektiðinde ve yeri geldiðinde yapýlmasý lüzumlu olan, cihadýn belki de yüz parçasýndan sadece bir tanesidir.
Bu hakikatý, Saadet Asrýndan misaller vererek biraz daha billurlaþtýrmaya çalýþacaðýz.
212
213

Buhari, Cihad, 2, 119; Müslim, Ýmaret, 103; Muvatta, Cihad, 2.
Buhari, Cihad, 21; Müslim, Ýmaret, 135, 136; Ebu Davud, Cihad, 21.
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5- Saadet Asrýnda Cihad
Allah Teala, Efendimize: “Ey örtüye bürünen! Kalk ve
insanlarý uyar! Rabbinin büyüklüðünü an!”214 diyerek bizzat
vazifesini bildirmiþti. Artýk, O sallallahu aleyhi ve sellem hiç
boþ durmayacak, vazifeden dur olmayacaktý.
Yine o erken dönemlerde Cenab-ý Hakk: “Sâkýn kafirlere itaat etme ve Kur’an’a dayanarak onlara karþý olanca gücünle büyük bir cihad gerçekleþtir.”215 emrini verdi.
Savaþ izninin çýkmasýndan 12-13 sene önce nazil olan
bu ayet, –önce de arzedildiði üzere– cihadýn savaþtan ibaret olmayýp, çok daha geniþ ve genel bir manayý içerdiðini
en açýk bir þekilde göstermektedir. Bu ayet ayrýca; bir yandan “dil” ve “hal” ile cihadýn, yani Ýslam’ý ve Allah’ýn kelimesini ilmen, aklen ve fikir planýnda yüceltmenin ve pratikte örneðini sergilemenin önemini; ve diðer taraftan, cihadýn
þartlara uygunluk içerisinde, içinde bulunulan durumun gereklerini karþýlayacak bir biçimde yapýlmasýnýn lüzumunu
göstermesi bakýmýndan da önemlidir.
Cahiliye döneminde Ýbrahim aleyhisselamdan kalma
bir namaz vardý. Secdesi ve rükuu olan bir namazdý bu.
Efendimiz de bu namazý kýlardý. Çoðu zaman da Kabe’ye gelir, orada eda ederdi. Orada bu ibadetini yaptýðý için de baþýna
bir sürü sýkýntý gelmiþ, müþriklerin ezasýna maruz kalmýþtý.
Bir defasýnda secdede iken, baþýna büyük bir deve iþkembesi
koymuþlar, aðýrlýðýndan baþýný kaldýramamýþtý. Efendimizin
bu haline bakýp kahkahalarla gülüyor, düþmemek için birbirlerine tutunuyorlardý. Neden sonra kýzý gelmiþ, beraberce
ancak toparlanabilmiþti. Kýzý hem aðlýyor, hem de babasýnýn
214
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Müddessir, 74/1-3.
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üzerindeki tozu topraðý temizliyordu. Efendimiz, ellerini
açtý, bu iþi yapan Mekke eþrafýný Allah’a havale etti.216
Bir defasýnda da Mekke müþriklerinden birisi, Efendimiz
Kabe’de namaz kýlarken, gelmiþ O’nun sarýðýný boynuna dolayýp sýkmaya baþlamýþtý. Haberi alan Hz. Ebu Bekir yýldýrým
gibi gelmiþ, müþriði defetmiþ ve “Rabbim Allah’týr dediði için
bir adamý öldürmek mi istiyorsunuz?” demiþti.217
Efendimiz, ibadetini evinde yapsa, -Allah bilir- böyle
hadiselere belki de mâruz kalmayacaktý. Ama demek ki takip ettiði bazý gayeler vardý. Onlarýn tahakkuku için böyle
davranmak gerekiyordu. Belki de hak ve hakikatý en masum
þekliyle anlatmanýn ve geliþmeleri uzaktan izleyen tarafsýz
insanlara mesajýn ulaþmasýnýn o gün için tek yolu bu idi.
Panayýr ve fuarlar kurulduðunda oralarda dolaþýr, uygun
simalar arardý. Müsait birisini bulduðunda onunla tanýþýp irtibata geçer ve dinini teblið ederdi. O’nun bir þeyler anlattýðý
kimseye arkadan gelen kýzýl saçlý Ebu Leheb sokulur, biraz
önceki þahsýn, kendisinin yeðeni olduðunu, ve onun -haþahasta olup, dediklerine kulak asmamasýný tembih ederdi.218
Peygamberliðinin ilk üç yýlýnda Allah Rasulü sallallahu
aleyhi vesellem, insanlarý gizliden gizliye Ýslam’a davet etti. Bu süre içerisinde sadece çok güvendiði insanlara Ýslam’ý
anlattý. Hz. Hatice, Hz. Ali ve Hz. Ebubekir radýyallahu anhüm bu zaman diliminde Müslüman oldular. Hz. Ebubekir’in
gayretleriyle Osman bin Afvan, Abdurrahman bin Avf, Sa’d
bin Ebi Vakkas ve Talha bin Ubeydullah gibi zatlar Ýslamiyeti
seçtiler.219 Hz. Ebubekir’in bu ilk dönemde verdiði gayretin adý cihad idi. Çünkü o, bu nazik dönemde Ýslam adýna
yapýlabilecek en uygun iþi yapýyordu.
216
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Ýbn Kesir, el- Bidaye, 3/43.
Ýbn Kesir, a.g. e. 3/44.
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Peygamberliðinin dördüncü yýlýnda Allah Rasulüne:
“Sana emrolunan þeyi açýkca ortaya koy, müþriklere aldýrma.”220 ayeti nazil oldu. Bu, Ýslam’ý açýktan teblið etme emriydi. Artýk Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem, halký
açýktan Ýslam’a çaðýracaktý. Hz. Erkam’ýn evini, Ýslam’a
davette kullanmaya baþladý. O dönemdeki cihad þekli, insanlarý bir þekilde darü’l-erkam’a getirip Rasulüllah ile buluþturmaktý.
Yine bu dönemde “Önce en yakýn akrabalarýna ikazda
bulun.”221 ayeti nazil olunca, Hz. Peygamber Safa tepesinde
bütün akrabasýný topladý ve onlarý Ýslam’a davet etti.222 Zira
teblið, ayný cihad idi.
Görmezlikten gelen, alay eden, bunlar fayda vermeyince de hakarete ve iþkenceye baþlayan Mekkeli müþriklere
karþý yapýlacak o dönemdeki cihad tarzý, onlarýn eziyet ve
baskýlarýna dayanmak ve tebliði durdurmamaktý. Öyle zor
bir dönem idi ki, Allah Rasulü, eziyete maruz kalan müminlerin yanýndan geçiyor, ama dua etmekten baþka elinden bir þey gelmiyor, onlarý kurtaramýyordu. Ýþkenceden vefat edecek olan Yasir ailesini “Sabredin Ey Yasir ailesi, sizin
mekanýnýz cennettir.” sözleriyle teselli edebiliyordu.223
Bir kýsým Müslümanlar, Allah Rasulünün tavsiyesiyle Habeþistan’a hicret ettiler. Necaþi Ashame önünde direnen ve gerçekleri haykýran Hz. Cafer, dinini Ashame’ye
tanýtýrken cihad vazifesini de yerine getirmiþ oluyordu.224
Müþrikler iþi iyice azýtmýþlar, Müslümanlarý yok etmek için boykot kararý almýþlardý. Üç yýl sürecek olan bu
abluka döneminde kýtlýk had safhaya varmýþtý. Ebu Talip
220
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Hicr, 15/94.
Þuara, 26/214.
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Müslümanlara epeyce maddi yardýmda bulunmuþ, Hz. Hatice bu dönemde servetini tüketmiþti. Bu zaman aralýðýnda
da Ýslam’ý tebliðden dur olmayan ve sýkýntýlara göðüs geren
müminler, gerçek mücahidler idiler.
Yine o zor dönemlerde Hz. Ebubekir radýyallahu anh
kendi memleketinde çok daralmýþ, baþka bir yere gidip dinini rahatça yaþamayý arzulamýþtý. Tam çýkýp giderken,
Ýbn Daðýnne adýnda bir müþrik ona mani olmuþ, senin gibi eþraftan birisi memleketinden ayrýlmamalý deyip onu himayesine almýþtý. Hz. Ebubekir döndü. Evinde Kur’an tilavet ediyordu. Fakat o, Kur’ân’ý evinin iç odalarýndan birinde deðil, cumbasýnda, dýþa açýlan bir bölümünde okuyordu. Sokaktan gelen geçenler Kur’ân’ý, Hz. Ebubekir’den
dinliyor, onun o mahzun okuyuþundan etkileniyorlardý.
Ebubekir radýyallahu anh, o sýkýntýlý dönemde bu iþi yapmak
suretiyle gönüllere Allah’ýn kelamýný duyurmaya çalýþýyor,
cihadýn en güzelini yerine getiriyordu.225
Efendimiz, Peygamberliðinin 10. yýlýna hüzün yýlý adýný
verdi. O yýl, Hz. Hatice ve Ebu Talip ardarda vefat ettiler. Ebu Talib’in vefatýndan sonra, Mekke müþrikleri eza
ve cefalarýný daha da artýrmýþlardý. Efendimiz: “Amcacýðým!
Yokluðunu ne kadar da çabuk hissettirdin.” diyerek hislerini ifade etmiþti. 10 yýl geçmesine raðmen, Efendimiz,
Mekke’de halâ aradýðýný bulamamýþtý. Taif’e gidip oradaki
akrabalarý vasýtasýyla dinini insanlara anlatmaya niyetlendi. Azatlý kölesi Zeyd b. Harise ile Taif’e gitti. Þehir halký,
Efendimizi dinlemedikleri gibi, O’na eziyet etmeden de geri kalmadýlar. Þehirden çýkarken Kainatýn Ýftihar Tablosunu
taþlayýp kanlar içinde býraktýlar. Hz. Zeyd de Efendimizi korumak için, O’nunla þehir halký arasýna giriyor, Efendimize
kalkan olmak istiyordu. Rabbini anlatmak için bu ezaya ce225

Ýbn Kesir, a.g.e. 3/91, 92.
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faya maruz kalan Allah’ýn Sevgilisi sallallahu aleyhi vesellem
cihadýn en güzelini yapýyor, O’nu korumak için canýný hiçe sayan Hz. Zeyd, yaptýðý bu cihadýyla Allah katýnda kimbilir hangi deðerler üstü deðere ulaþýyordu. Kendilerini bir
üzüm baðýna zor attýlar. Efendimiz orada Allah’a niyazda
bulunup, içini O’na döktü. Bu yakarýþa semalardan cevap
gecikmedi. Anýnda Hz. Cebrail ile daðlara müvekkel melek
geldi, Allah Rasulü isterse Taif’in etrafýndaki daðlarýn, Taif
üzerine geçirileceðini söylediler. Efendimiz: “Hayýr, ben
Allah’tan sadece Kendisine ibadet eden, ve O’na hiçbir þeyi
þirk koþmayacak nesiller çýkarmasýný ümit ediyorum.” dedi.
Rahmet Peygamberi, caný da yüreði de acýrken, merhamet
solukluyor, alemlere rahmet olduðunu alemlere ilan ediyordu. Baðda çalýþanlardan Addas gelmiþ, onlara üzüm ikram etmiþti. Bu zat, oracýkta Müslüman olmuþ, Efendimizin
duasý kabul olmuþtu. Yaþanýlan bunca sýkýntý ve yapýlan bütün bu gayret ve uðraþýlar Allah yolunda yapýlan mücahedenin en mukaddeslerinden idi.226
Akabe biatlarýnda Allah Rasulü’nü tasdik eden Medineli
Müslümanlar, dinlerini öðrenmek için bir hoca istediler.
Hz. Peygamber onlara Musab bin Umeyr’i gönderdi. O, dinini anlatma heyecanýyla dopdolu idi. Bir sene Medine’de
kalmýþ, dönerken yetmiþ tane yeni Müslümaný peþine takýp
getirmiþti.227 Allah’ýn dinine hizmet davasýný güttüðü için,
onun Medine’deki bu gayretlerinin diðer bir adý cihad oluyordu.
Ve birgün cihadýn adý hicret oldu. Mekke’de bunalan
Müslümanlar, Medine’ye doðru yola çýktýlar. Onlar, bu emri yerine getirirlerken ayný zamanda “Ýman edenler, hicret edip Allah yolunda cihad edenler.. iþte onlar Allah’ýn
226
227

Havva, el-Esas Fi’s-Sünne, 1/279, 280; Ýbn Sad, Tabakat, 1/210.
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merhametini umarlar. Allah pek affedicidir, merhamet ve
ihsaný boldur.”228 ayetine mazhariyetin mutluluðunu da
yaþýyorlardý.
Hz. Ebubekir radýyallahu anh, Allah Rasulü sallallahu
aleyhi vesellem ile beraber hicret etti. O da her Müslüman
gibi her þeyini Mekke’de býrakýyor, hayatýnda yeni bir sayfa açýyordu. Çileli bir yolculuk, ardýndan ne olacaðýný
kestiremediði bir baþka hayat vardý. Vardý ama, önemli olan
nefsin isteklerini deðil, Allah’ýn muradýný takip etmek idi ve
bunun adýna da cihad deniyordu.
Medine’ye yerleþildi. Aradan iki yýla yakýn bir süre geçti. Bedir denilen yerde müþriklerle karþý karþýya gelindi.
Ciddi manada ilk kýlýçla cihad, o zaman gündeme geldi.
13 yýl Mekke ve 2 sene Medine hayatýnda Müslümanlar,
müþriklerin karþýsýna kýlýçla çýkmadýlar. 23 senelik peygamberlik döneminin ilk 15 yýlýnda Hz. Peygamber sallallahu
aleyhi vesellem ve arkadaþlarý cihadlarýný, dinlerini anlamak
ve anlatmak, yaþamak ve baþkalarýný da yaþatmak yolunda
yaptýlar. Tahammül sýnýrlarýný zorlayan eziyet ve iþkencelere
yýllarca sabrettiler. Kendi memleketlerinde yaþama hakký
tanýnmayýnca kalkýp baþka bir yeri kendilerine yurt edindiler. Müþrikler onlarý orada da rahat býrakmadýlar. Neden
sonra artýk savaþ yapma izni çýktý: “Saldýrýya uðrayan
mü'minlere savaþma izni verilmiþtir. Çünkü onlar zulme
uðramýþlardýr. Hiç kuþkusuz Allah'ýn onlara yardým etmeye
gücü yeter.”229 Bu, emir deðil sadece bir izindi.
Artýk bundan sonra, bazý durumlarda yeri ve vakti
geldiðinde cihadýn bir þekli de savaþ olacaktý. Bedir harbinde Hz. Ebubekir, kýlýcý eline alacak, karþý cephede oðlu
ve baþka akrabalarý da olmasýna raðmen, Allah Rasulü’nün
228
229

Bakara, 2/218.
Hacc, 22/39.
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safýnda harbedecekti. O, hayatýnýn her bir safhasýnda Ýslam
için yapýlmasý gerekli olan neyse iþte onu yapýyordu ki zaten
cihad da bu demektir.
Hicretin 4. yýlýnda Reci’ vakasý meydana geldi.
Münafýklar, Müslüman urbasý giyip Efendimizin huzuruna
geldi ve O’ndan kendilerine Ýslam’ý öðretecek hocalar istediler. Peygamberimiz 10 arkadaþýný onlarla beraber gönderdi. Reci’ denilen yerde münafýklar, Müslüman urbalarýný
çýkardýlar. Ashab efendilerimiz tuzaða düþürüldüler. 8 tanesi þehit, 2 tanesi esir edildi. Hz. Hubeyb bin Adiyy ile Hz.
Zeyd bin Desinne Mekkeli müþrikler tarafýndan öldürülecekti. Ýlk önce Hz. Hubeyb’i direðe baðlayacaklardý. Namaz
kýlmak için izin istedi. Hýzlýca iki rekat namaz kýldý. Sonra
da “Eðer Hubeyb ölümden korktu da onun için namazýný
uzattý demeyecek olsaydýnýz daha uzun kýlardým.” dedi.
Direðe baðladýlar. Müþrikler: “Eðer Muhammed’in dinini
terkedersen seni affederiz.” dediler. “Vallahi, bana dünyayý
bahþetseniz ben yine dinimden dönmem.” diye karþýlýk verdi. Birisi kulaðýna “Þu anda yerinde Muhammed’in olmasýný
arzu eder miydin?” diye fýsýldadý. O: “Allah’a yemin ederim ki Peygamberimizin ayaðýna bir diken batmasýndansa,
evimden, hayatýmdan çoluk çocuðumdan olmaya razýyým.”
diye cevap verdi. Müþrikler, fedakarlýk ve baðlýlýðýn böylesini görmemiþlerdi. Hz. Hubeyb: “Allah’ým! Þu anda
düþman yüzlerinden baþka yüz göremiyorum. Allah’ým!
Selamýmý Rasulüllaha Sen ulaþtýr.” duasýnda bulundu. Kilometrelerce uzaktaki Allah Rasulü, Hz. Hubeyb’in selamýný
“Vealeykesselam Ey Hubeyb” diyerek aldý ve onun hazin sonunu arkadaþlarýna mucizane haber verdi. Hz. Hubeyb, yüzlerce ok ve mýzrak darbesiyle þehit olmuþtu.230 Hoca olarak
vazifelendirilmiþlerdi. Allah’ý, Rasulüllah’ý anlatacaklardý.
230

Ýbn Sad, a.g.e. 2/55, 56.

134

İslam'da Cihad

Tuzaða düþürülmüþlerdi. Hizmete gidiyoruz derken, semalara kanatlanmýþlardý. Onlarýn Allah yolundaki bu cehd
ve gayretleri elbette cihadýn ta kendisi ve onlar da bu iþin
hakkýný veren gerçek mücahidler idiler.
Hicretin 6. yýlýnda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bazý hükümdarlarý Ýslam’a davet etti. Hz. Dihye
Bizans’a, Hz. Amr b. Ümeyye Habeþ’e, Hz. Abdullah b.
Huzafe Ýran’a, Hz. Hatýb bin Ebi Beltea Mýsýr’a, Hz. Salit
Yemame’ye, Hz. Þuca’ Gassan’a gönderildi. Elçiler, gönderildikleri memleketlerin dillerini biliyorlardý. Onlar, hem
Allah Rasulü’nün emrini yerine getiriyor, hem de Allah yolunda hizmet ediyor, cihadla bütünleþiyorlardý.231
Bir gün müþrik olan Bekiroðullarý kabilesinden biri, bir
þiirle Efendimizi hicv ve tahkir edince Huzaa adlý Müslüman kabileden bir genç buna dayanamayýp o adamýn
baþýný yarmýþtý. Durumu öðrenen Bekiroðullarý kabilesi Huzaalýlara saldýrdý. Mekkeli müþrikler, Bekiroðullarýna
hem at ve silah hem de bilfiil çarpýþmaya katýlmak suretiyle yardým ettiler. Bekiroðullarý, Huzaalýlarý Mekke’ye kadar kovalayýp 23 kiþiyi de öldürdü. Ne var ki Huzaalýlar,
Mekkelileri tanýmýþlardý. Ýhanet haberini hemen Efendimize
ulaþtýrdýlar. Böylelikle Hudeybiye anlaþmasýný Mekke
müþrikleri bozmuþ oluyorlardý. Efendimiz Mekkelilerden,
öldürülen 23 Müslümanýn kan bedelini istedi. Onlar buna
da yanaþmayýnca bütün baðlar koptu. Sonradan piþman olup
Ebu Süfyan’ý göndermeleri de fayda vermedi.
Fetih hazýrlýklarýna baþlanýldý. Strateji gereði hazýrlýklar
çok gizli yürütülüyordu. Düþmana hazýrlanma fýrsatý verilmemeliydi. Duyulma ihtimaline binaen hedef saptýrma metodu da uygulandý. Müslümanlar Medine’de toplandý. Yola
çýkýldý. Mekke’ye varýncaya kadar yolda orduya katýlanlar
231

Ýbn Sad, a.g.e. 1/258-264,
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oldu. Gerçekten de Mekkeliler hiç bir þey duymamýþlardý.
Ta ki Merruzzahran vadisindeki onbin civarýndaki ateþi geceleyin gördükleri ana kadar. Efendimiz, her sahabiye bir
ateþ yakmasýný söylemiþti. Aslýnda bir ateþin etrafýnda on
kiþi ýsýnabilir, o kadar kiþiye bir ateþ yeterdi. Onbin ateþin
anlamý, karþý tarafýn ümitlerini bitirmek, fethe gelen ordunun sayýsýnýn çok daha fazla olduðu düþüncesini uyandýrmak
içindi. Bir reaksiyon görmemek, kan akýtmamak içindi bütün bu yapýlanlar. Gerçekten de küçük bir çatýþmanýn dýþýnda
bir olay olmadý. Ordu, Mekke’ye girdi. Baþlarýnda Kainatýn
Efendisi aleyhi ekmelüt tahaya vardý. Tevazuundan baþý,
bineðinin kaþýna deðiyordu. Hiç deðiþmemiþti. Etrafýndaki
her þeye kendi rengini veren Zat sallallahu aleyhi vesellem,
hiç renk atmamýþtý. Fatih Komutan, bu tavrýyla aslýnda büyük cihadýnda da ne kadar muvaffak olduðunu aleme gösteriyordu.
Kabe’yi tavaf etti. Onu putlardan temizledi. Halk toplanmýþtý. Bir hutbe irad buyurdu. Sonunda, Kureyþlilere kendilerine nasýl davranacaðýný tahmin ettiklerini sordu. Onlar,
kerem, hayýr ve iyilik beklediklerini ifade ettiler. Efendimiz:
“Bugün size hiçbir baþa kakma ve ayýplama yok. Allah’tan
maðfiret dileyin ki sizi affetsin. O, en merhametli olandýr.”
“Gidin, hepiniz serbestsiniz.” dedi.232 Acýmayanlara acýdý.
Kötülükleri görmezlikten geldi. Muktedirken affetti. Onun
bu ali cenaplýðý ve umumi affý karþýsýnda Mekkeliler eridi, Müslümanlýkla þereflendiler. Böylece en yüce gaye tahakkuk etmiþ, maksat hâsýl olmuþtu. Ýnsanlar, Sonsuz
Merhamet Sahibi Allah (c.c.) ile tanýþtýrýlmýþ, aradaki engeller
kaldýrýlmýþtý. Cihad, bütün renk ve desenleriyle Saadet Asrýný
232
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bürümüþ, Efendimizin ve Ashab-ý Kiramýn hayatlarýnda her
zaman kendi varlýðýný ve aðýrlýðýný hissettirmiþti.

6. Hasýlý Kelam
Cihad, bir müslümanýn hayatýnda her zaman varlýðýný
hissettiren, Ýslam’ýn en önde gelen emirlerinden birisidir. Müslüman, hayatýnýn her bir safhasýnda onunla içli
dýþlýdýr. Bu, ya aksiyon þeklinde ya da bir niyet halinde onun
benliðindedir. Zira müslüman, her zaman Cenab-ý Hak’kýn
muradýný arayan ve takip eden insandýr. O, bütün cehd ve
gayretini Allah’ýn hoþnutluðu elde etmede harcar. Bu yüzden de onun hayatýnýn herbir karesinde Allah yolunda olma
adýna bir ya aktivitesi vardýr ya da onu gerçekleþtirme adýna
bir niyeti daima saklýdýr.
Mümin bir yandan, her zaman kötülüðü emredip duran nefsinin süfli arzu ve istekleriyle mücadele eder. Zira o,
her istediði þeyi yapamayacaðýnýn farkýndadýr. O, nefsinin
ilk baþlarda hoþuna gitmeyen ibadet gibi vazifeleri de yerine
getirmenin gerekliliði þuuruyla yaþar. Yasak edilen, haram
kýlýnan; emredilen, farz kýlýnan hususlara karþý duruþunu Hz.
Kur’an’ýn dediði þekle göre ayarlar. Kendini Kur’ani þablona
uydurmaya çalýþýr. Allah Kelamý ile hayatýný nurlandýrma,
Kur’ani bir çizgi takip edebilme, onun en önemli ve mukaddes vazifesidir. O, her halükarda Allah Teala ile sýký ve
yakýn bir münasebete geçmenin gayreti ve o yakýnlýðý koruyabilmenin azim ve endiþesi ile yaþar. Ve “Gerçek müminler
ancak o kimselerdir ki yanlarýnda Allah zikredilince kalbleri ürperir, kendilerine O’nun ayetleri okununca bu, onlarýn
imanlarýný artýrýr ve yalnýz Rab’lerine güvenip dayanýrlar”233
233
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ayetiyle anlatýlan ufka ulaþabilmek için de kendini daima
yollarda görür.
Öte taraftan o, günümüz Müslümanlarýnýn Ýslam’ý temsil etmede ciddi problemler yaþadýðýnýn idrakine erer. Bu idraki ona, bu acý gerçeði deðiþtirebilmenin yollarýný arattýrýr.
Bu arayýþ, onda bir ýzdýrap halinde belirir ve artýk o “kendi
kurtuluþunu baþkalarýný kurtarmada gören” bir kamil insan
haline gelir. Ýçten ve dýþtan tahribe maruz kalmýþ, surlarýnda
gedikler, duvarlarýnda çatlamalar meydana gelmiþ Ýslam kalesinin tamir ve bakýmýnda bir amele gibi çalýþýr. Kendisi gibi düþünen insanlarla kafa kafaya, el ele verir. Zamanýnýn
þartlarýna en uygun olan “müspet hareket” ile “manevi
cihad”ý yapar. Ýnsanlarýn ölüm öncesi ve ötesinde mutlu
ve huzurlu olabilmeleri için üzerine düþen ne ise iþte onu
yapmak, onun için her þeydir. Allah’ýn sevgisine erebilmek
için, Allah’ý insanlara sevdirmenin derdiyle hayatýný geçirir. Allah’a ve O’nun dinine çok kýymet verdiðinden ötürü,
Allah da ona kýymet verir, Hak katýnda deðerler üstü deðere
ulaþýr. Maksadýný tahsile adým adým yürüdüðünün þuuruyla
ötelere yönelir.
Ýþte, ana çizgileriyle ifade edilmeye çalýþýlan kamil mümin portresine ulaþma adýna gösterilen bütün bu cehd ve
gayretler manzumesinin adý cihaddýr. Ve cihad, iþte bu
enginliði ve kucaklayýcýlýðý ile kýyamete kadar varlýðýný sürdürecek, müminler için olmazsa olmaz bir þevk unsuru olmaya devam edecektir.
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II. ÝSLAM’DA SAVAÞ
Ýslam, bir ucu dünyada, diðer ucu cennetlerde bir halat; fýtratýnýn gereðini yerine getirenleri sonsuz mutluluklara uçuran bir rampa gibidir. O, kendisine tutunanlarý ebedi
cennetlere yükseltir, dünya hayatýný bile cennet alaþýmlý hale
getirir. Onun özünde insanlarý gerçek konumlarýna yükseltmek, olmalarý gereken kývama getirmek vardýr. Allah katýnda
meleklerden bile kýymetli hale gelebilmek imkaný insan için
muhtemeldir, bu da ancak Ýslam’ý bütün güzelliðiyle hayata
yansýtmakla mümkündür. Ýmanlý fazilet sahipleri, dünyanýn,
cennetin bir buudu haline gelmesini Ýslam’ýn bir muktezasý
kabul eder ve insanlara cennet nümun bir hayat yaþatmanýn
cehd ve gayretiyle bütünleþirler.
Öncelikle hatýrlanmasý gereken husus, Ýslam’ýn barýþ
ve huzur dini olduðudur. Onun temelinde insanlarý ebedi
yokluða atmak, dünyayý cehennemlere çevirmek, insanlarý
mutsuz, huzursuz ve tedirgin etmek diye bir þey katiyen
yoktur. Sonsuz Merhamet Sahibi’nin, din olarak razý olduðu
Ýslam, özünde böyle çirkinlikleri barýndýrmaz, onlara sinesinde hayat hakký tanýmaz. Ýnsaný gerçek deðerine yükseltmek, onlarý Allah Teala ile buluþturup dünyada mutlu ve huzurlu yaþatmak, ölüm ötesi hayatlarýnda da ebedi cennetlerle ödüllendirmek, Ýslam’ýn yegane amacýdýr. Bu böyle olun139
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ca da, kirli düþünce sahipleri, dünyayý kendi menfeaatlarý
hesabýna kullanmak isteyenler Ýslam’la karþý karþýya gelebilecek, onu ve müntesiplerini sindirmek isteyebileceklerdir.
Ýslam, bu tip insanlarýn da dünyada ve ahirette kaybetmemeleri için alternatifler sunar, onlarý dengelemeyi, yüksek
deðerlerin çiðnenmesini engellemeyi hedefler. Bütün bunlar fayda vermez, huzura götüren yollar karþý tarafça kabul
edilmez ise son çare, mecbur kalýnýnca hatýrlanan ve müracaat edilen maddi güç ve savaþ, ister istemez gündeme gelir.
Onu da devlet yapar. Bireylerin kendi baþlarýna savaþ kararý
almalarý veya bizzat savaþmalarý diye bir þey Ýslam’da yoktur.
Hiç unutulmamasý gereken þey ise Ýslam’da, savaþ
anýnda bile sulh esintilerinin kesilmediði, insani deðerlerin
ayaklar altýnda ezilmediðidir. Müslümanlýkta boþ yere insan öldürülmez, ülkeler iþgal edilmez, baþka milletler sömürülmez. Ýslam’da savaþýn yüzü, tamamen ahirete dönüktür ve Allah’ýn, kullarý hakkýndaki muradýný tahakkuk
adýnadýr. Dünyevi herhangi bir düþünce ve garazla yapýlan
harb, Allah’ýn rýzasýndan uzak ve Ýslam’ýn ruhuna da bütünüyle terstir.
“Eðer onlar barýþa yanaþýrlarsa, sen de ona yanaþ ve
Allah’a güven. O, þüphesiz iþitir, bilir.”234 “Ey Ýman edenler!
Hep birden barýþa girin, þeytana ayak uydurmayýn, o sizin
apacýk düþmanýnýzdýr.”235 gibi ayetlerle asýl ve esas olanýn
barýþ olduðu; savaþ anlarýnda bile adaletin ve hakperestliðin
terkedilmemesi emredilmiþtir.
Þimdi, savaþýn Ýslam’daki yerini belirginleþtirebilmek
için birkaç husus üzerinde duracaðýz:
234
235
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1. Ýlk Yýllardaki Savaþ Yasaðýnýn Hikmetleri
Savaþa izin Medine’de geldi. Mekke döneminde kendilerine yapýlan zulüm ve iþkenceye karþýlýk, Cenab-ý Hakk,
müminlere: “Ellerinizi savaþtan çekin, namazý kýlýn, zekatý
verin.”236 diye emretmiþ, savaþý onlara yasaklamýþtý.
Bu yasaðýn hikmetlerinden bazýlarý þunlardýr:
1- Müslümanlarý sabýrlý, heyecan ve hislerine hâkim,
kendi duygularýna göre deðil, beraber hareket etmeye alýþtýrmak. Seyyid Kutub, Araplarýn çok heyecanlý ve duygusal
insanlar olduðunu söyler.237 Haksýzlýða karþý hemen harekete geçmemek, iç dalgalanmalarý iradeyle bastýrmak, yanlýþ
bir adým atmamak için önemlidir. Ýslamiyetin kâmilen temsil
edilmesi, bazen ses çýkarmama, sinir harbinde yenilmeme,
psikolojik temayüllerin kontrolü, heyecana kapýlmama gibi
durumlara baðlý olur. Bütün olumsuzluklara dayanma ve itaat edip, disiplin içerisinde hareket etme gibi ahlak ve terbiye
kurallarýnýn yerleþmesi ve Müslümanlarda hâkim olmasý için
böyle bir sürece ihtiyaç vardý.
Gerçekten de bu süreç sayesinde Hz. Ömer ve Hz.
Hamza gibi haksýzlýða tahammülü olmayan ilk müminler,
küçücük Müslüman toplumunun uðramýþ olduðu zulümler
karþýsýnda sabredebilmiþler, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den emir beklemeyi içlerine sindirebilmiþlerdi.
Böylece büyük bir misyonu yüklenmeye hazýrlanan bu insanlarýn vicdanlarýnda çabuk parlama ile soðukkanlýlýk,
ateþli atýlganlýk ile tedbirlilik, gözü karalýk ile itaatkarlýk
eðilimleri arasýnda denge kurulmuþ oluyordu.
2- Müslümanlar, tahammül edilemeyecek iþkence ve
eziyetlere maruz kaldýlar ve bunlara Allah’ýn izniyle sabret236
237
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tiler. Bu dönemde bir gerilla harbi yaþanmadý. Bilakis, ölüm
pahasýna ses çýkarýlmadý, Allah Rasulüne itaatten baþka bir
þey yapýlmadý. Yapýlmasý gereken diþlerin sýkýlýp beklenmesi,
Allah’ýn ve Rasulüllahýn yönlendirmeleri doðrultusunda bu
dönemi atlatmaktý. O zamanýn cihadý bu idi ve bu yapýlýyordu.
Bunca eziyet ve iþkenceye mâruz kalýp da seslerini çýkarmayan,
içlerindeki duygularý bastýrýp, kendilerine raðmen hareket
eden Müslümanlarýn bu tavrý, Müslüman olmamýþ Araplarýn
kalblerindeki onur ve haysiyet duygularýný tahrik ediyor,
onlarý kimse farketmeden Ýslam’a yaklaþtýrýyordu.
Nitekim Kureyþliler tarafýndan Haþimoðullarý’nýn
Ebu Talip kolu hakkýnda, Peygamberimizi sallallahu aleyhi vesellem korumaktan vazgeçsinler diye boykot kararý
alýndýðýnda bu faktör fiilen tesirli oldu. Haþimoðullarý’na
uygulanan baský aðýrlaþýnca Araplarýn vicdanlarýndaki onur
ve zayýftan yana olma duygusu uyanýverdi. Bunun üzerine
boykot kararýný öngören antlaþma belgesi yýrtýldý ve sözünü
ettiðimiz duygunun etkisiyle Ebu Talip ile çevresine yönelik
boykot eylemi sona erdi.
Cihadýn kapsama alanýna bazen acýyla tebessüm etmek,
bazen zulme sabretmek dahi girebiliyordu.
3- Ýslam, her evi birer kanlý savaþ alanýna çevirmek istemiyordu. Çünkü o günkü Müslümanlarýn her biri Mekkeli
müþrik ailelerin birer üyesiydi. Müslüman olan çocuklarýna
eziyet edenler de, onlarý dinlerinden döndürmeye çalýþanlar
da, içinde Müslümanlarýn bulunduðu müþrik ailelerdi.
Henüz ortada bu eziyetleri genel planda koordine edecek ortak bir güç yoktu. Buna göre, eðer o gün Müslümanlara kendilerini savunma izni verilmiþ olsaydý, bu iznin anlamý her
evin bir savaþ alanýna dönüþmesi, her ailede kan dökülmesi demek olurdu. Bu da o günkü Arap toplumunun, Ýslam’ý,
aileleri parçalayan ve onlarý içinden kundaklayan bir çaðrý
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olarak algýlamalarýna yol açardý. Hicretten sonrasýna gelince, Müslüman cemaat bu dönemde Mekke’de kendisine
karþý ordu hazýrlayýp saldýrý düzenleyen baþka bir otorite ile
karþý karþýya gelmiþ baðýmsýz, bir güç birimine dönüþmüþtü.
Bu da Mekke’de geçerli olan her Müslümanýn ailesi içindeki
bireysel konumundan farklý bir konumdu.
4- Müslümanlar, Mekke’de zayýf bir azýnlýk olarak
kuþatma altýnda yaþýyorlardý. Eðer belli bir askeri karargahýn
komutasý altýnda toplu olarak müþriklerle savaþa girselerdi, toplu kýyýma uðrayabilirlerdi. Bu yüzden Cenab-ý Hakk
onlarýn çoðalmalarýný ve güvenli bir mekana yerleþmelerini
saðladý ve kendilerine savaþma iznini bundan sonra verdi.

2. Ýnsanlýðýn En Büyük Ortak Hakký:
Ýslam’dan Haberdar Olmak
Ýslam, evrensel deðerler mecmuasýdýr. Bundan dolayý
bu cihanþümul çaðrýnýn kendisine ulaþmasý, teblið ve irþad
çalýþmalarýnýn önünde þu ya da bu þekilde hiçbir engelin
olmamasý insanlýðýn ortak hakkýdýr.
Bunun ötesinde bu çaðrýyý alan insanlarýn bu dini serbestçe seçmeye de haklarý vardýr. Hiçbir engel ya da hiçbir otorite onlarý bu dini seçmekten alýkoymaya kalkýþmamalýdýr.
Eðer bir kýsým insanlar, bu dinin çaðrýsýný dinledikten sonra
onu benimsemek istemezlerse ki olabilir, herkes irade hürriyetine sahiptir. Ýslam bu iradeye karýþmaz. Fakat, bu çaðrýyý
yoluna devam etmekten alýkoymaya da kimsenin hakký olamaz. Kabul etmeyenlerin, insanlara yapýlan teblið vazifesinin önüne dikilmemeleri, güvenliðe zarar vermemeleri
ve bu dinin insanlara ulaþtýrýlmasýnda hiçbir engellemede
bulunmamalarý gerekir.
Bir baþka husus da, Cenab-ý Hakk’ýn hidayeti ile bu dini seçecek olanlarýn herhangi bir baský ile bu dini býrak143
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maya zorlanmamalarýdýr. Bunu gerçekleþtirmek için Ýslam,
alýnmasý gereken tedbirleri elbette alacaktýr.
Ýslam’a girmek isteyen hiç kimse ona girmekten
korkmamalý, bu dinin çaðrýsýný duyurmak isteyen kimseler
bu misyonunu yerine getirirken hiçbir þeyden çekinmemeli,
bu çaðrýyý benimseyecek veya bu dine baðlýlýðýný sürdürecek
bir kimsenin, herhangi bir korkusu olmamalýdýr.238
Yani, eðer hak ve hakikati, doðruluk ve adaleti neþretme
hürriyeti engelleniyorsa savaþ söz konusu olur. Kimsenin hürriyetine ve hayatýný yönlendirmesine mâni olunmamalýdýr.
Burada rengini koyulaþtýrarak ifade etmek istediðimiz husus
þudur: Ýslam’da savaþ, hakký ve doðruyu yaymak için deðil,
hakký ve doðruyu yayma hürriyeti engellendiðinde gündeme gelir. Ýnsanlarý zorla Müslüman yapmak, Ýslam’ýn ruhuna terstir. Sadece Ýslam mesajýyla insanlarýn buluþmalarý
engellendiðinde ve bu engellerin giderilmesi için savaþmaktan
baþka çare kalmadýðýnda iþte ancak o zaman savaþýlýr.239
Ýþte Ýslam’da savaþ, bu genel ilkelerin sýnýrlarý içinde
vardýr, sýrf bu yüce amaçlara dönüktür. Ýslam’ýn emrettiði,
onayladýðý, ödüllendirdiði, uðrunda öldürülenleri þehit
saydýðý ve külfetini omuzlayanlarýný dost saydýðý yegane
savaþ budur.

3. Savaþýn Caiz Olduðu Þartlar
Müslüman hukukçular, genel olarak cihadýn anlamý
ve hükmü yanýnda kafirlere karþý cihadýn hukuken meþru
olmasýnýn sebepleri üzerinde de etraflýca durmuþlardýr. Bazý
alimler, savaþýn sebebini “küfür”e baðlamýþlardýr. Onlara
238
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göre, bütün kafirlerle, onlar Müslüman oluncaya kadar
savaþýlmalýdýr.
Ýslam hukukçularýnýn çoðunluðuna göre ise savaþýn sebebi; inanmayanlarýn Müslümanlara savaþ açmalarý ve tecavüzkâr olmalarýdýr. Müslümanlara karþý savaþmayanlarla ve
Müslümanlýðý benimsemeyen bir insanýn öldürülmesi caiz
deðildir. Bu görüþü destekleyen hususlar þunlardýr:
1. Tevbe suresinde Kur’an: “Müþrikler sizinle nasýl topyekün savaþýyorlarsa siz de onlarla topyekün savaþýn.”240 buyurur. Hanefi hukukçusu Ýbn Humam, müþriklerle giriþilen
savaþýn, onlarýn Müslümanlara savaþ açmalarý sebebine
dayandýrýldýðýný ifade eder.
Bakara suresinde: “Fitne kalmayýncaya ve din de yalnýz
Allah'ýn oluncaya kadar onlarla savaþýn. Vazgeçerlerse artýk
zulmedenlerden baþkasýna hiçbir düþmanlýk yoktur.” denmektedir. Yine Ýbn Humam’a göre savaþ, gayri müslimlerin güç ve hakimiyetlerini zayýflatarak Müslümanlarý dinleri hususunda fitneye düþürmelerine engel olmak maksadýyla
emredilmiþtir.241
Savaþý ilk emreden: “Size savaþ açanlarla Allah yolunda
siz de savaþýn. Ancak haksýz saldýrýda bulunmayýn. Þüphesiz
Allah, haksýz saldýrýda bulunanlarý sevmez.”242 mealindeki
ayet de savaþ sebebinin yine savaþ olduðunu göstermektedir. Ayrýca harbin meþru kýlýnmasýndaki maksadýn kullarýn
Allah tarafýndan imtihan edilmeleri deðil, düþmanýn þerrini
Müslümanlardan defetmeleri olduðunu ifade edilmiþtir.243
2. Hz. Peygamber, savaþ sýrasýnda bir kadýnýn öldürülmüþ
olduðunu görünce. “Bu kadýn savaþmýyordu.” diyerek
240
241
242
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hoþnutsuzluðunu ifade etmiþ, öncü birliklerin baþýnda
bulunan Halid bin Velid’e haber göndererek kadýn ve
çocuklarýn öldürülmemesini emretmiþtir.244 Bu olay da
baþlý baþýna savaþýn niçin yapýlmasý gerektiðini açýkça
ifade etmektedir. Savaþ, sadece kafirlerin kötülüklerini
ve Müslümanlar üzerindeki her türlü olumsuz tesirlerini
önlemek için yapýlmalýdýr.245 Eðer savaþýn sebebi “küfür”
olsaydý kafir kadýnlarýn da öldürülmesi gerekirdi. Kadýnýn
-fiilen savaþmadýðý için- öldürülmesinin haram olduðu
aþikardýr. Ayný sebebe baðlý olarak savaþta çocuk, yaþlý, kör
ve hastalarla din adamlarý ve çiftçiler gibi savaþamayan veya
fiilen muharip olmayanlarýn da öldürülmeyeceði hükme
baðlanmýþtýr.
3. Kalble ilgili bir durum olan inanmamanýn zararý
baþkasýna dokunmadýðý için, cezasýnýn da dünyada deðil ahirette verilmesi gerekir. Ancak inanmayan kimse, müminlere savaþ açtýðý takdirde küfrünün zararý masum insanlara
dokunmuþ olacaðýndan, ancak o takdirde kendisine karþýlýk
vermek vacip olur.246
4. Buna göre savaþ, ilahi teklife muhatap ve onu yüklenmeye uygun bulunan insanýn yok olmasýna veya bünyesinin tahrip edilmesine yol açtýðýndan dolayý Ýslam hukukunda “li-aynihi hasen” deðil “li-gayrihi hasen” kabul edilmiþ,
yani kendisi bizzat güzel olduðu için deðil, iyiliðe matuf ve
neticesi hayýr olmasýna binaen, bir de düþmanýn üstünlük
ve mukavemetini kýrmak, bu suretle þerrini defetmek için
meþru kýlýnmýþtýr.
5. Ýslam’a göre prensip olarak insan masumdur. Allah,
mahlukatýn yok edilmesini murad etmediði gibi onlarý da öl244
245
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dürülmeleri için yaratmamýþtýr. Debusi bu hususta söyle der:
“Allah, emanetini yüklenecek olan insaný, kaný masum olarak yaratmýþtýr; insan bu masumiyetle yaþar ve Ýlahi emaneti
bunun sayesinde yüklenip ifa edebilir. Dinin temel esaslarý
konusunda sorumluluðun hem kafir hem de Müslüman için
sabit olduðu hususunda hukukçular arasýnda görüþ birliði
mevcuttur. Ýnsan ancak iþlediði bir suç sebebiyle öldürülebilir.”247
6. Kur’an-ý Kerim’de kendileriyle savaþýlan ehl-i
kitabýn cizye vermesi halinde onlarla savaþtan vazgeçilmesi emredilmiþtir.248 Savaþ onlarýn küfrüne ceza olarak meþru
kýlýnmýþ deðildir; maksat onlarýn Müslümanlarla barýþ içinde
yaþamalarýný saðlamak, böylelikle de Müslümanlarýn örnek
hayatlarýna muttali olup, Ýslam’la yüzleþmelerini temin etmektir. Bundan dolayý muharip kafir (harbi), zimmi statüsüne girmeyi kabul edip fiilen savaþý terkettiði takdirde katlini
gerektiren sebep ortadan kalktýðý için öldürülmemektedir.
Eðer Müslüman olmayanlarla savaþýn sebebi “küfür” olsaydý
savaþýn son bulmasý için ayette onlarýn zimmi olmalarýyla yetinilmez, Ýslamiyet’i kabul etmeleri þart koþulurdu.249
Savaþýn meþruluðunun küfür olduðunu ileri süren
hukukçularýn delil gösterdiði ayetler, gayri müslimlerle
giriþilen savaþ sýrasýnda veya bunu sonuçlandýrmak için takip edilecek hususlarý açýklamakta, savaþýn niçin yapýldýðýný
deðil nasýl yapýlacaðýný göstermektedir.
Ýslam’da savaþýn meþruiyeti, tamamen inanmayanlarýn
saldýrý ve zulümleri ile alâkalýdýr.
247
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Ýlk nazil olan ve savaþýn meþru sayýlma sebeblerinin
“kafirlerin saldýrý ve zulümleri” olduðunu açýkça ifade eden
ayetlerden bazýlarý þunlardýr:
1. “Saldýrýya uðrayan müminlere savaþma izni verilmiþtir.
Çünkü onlar zulme uðramýþlardýr. Hiç kuþkusuz Allah’ýn onlara yardým etmeye gücü yeter. Onlar sýrf ‘Rabbimiz Allah’týr’
dedikleri için haksýz yere yurtlarýndan çýkarýldýlar.”250
2. “Niye Allah yolunda ve ‘Ey Rabbimiz, bizi þu zalimlerin yaþadýðý beldeden çýkar, bize katýndan bir kurtarýcý,
Kendi katýndan bir destek gönder.’ diye yalvaran ezilmiþ erkekler, kadýnlar ve çocuklar uðrunda savaþmýyorsunuz!”251
3. “Yeminlerini bozan ve Peygamber’i Mekke’den
çýkarmaya yeltenen kimseler ile, üstelik size karþý savaþý
baþlatan taraf olduklarý halde, savaþmayacak mýsýnýz? Yoksa
onlardan korkuyor musunuz? Oysa eðer mümin iseniz asýl
Allah’tan korkmalýsýnýz.”252
4. “Size savaþ açanlarla Allah yolunda siz de savaþýn.
Ancak haksýz saldýrýda bulunmayýn. Þüphesiz Allah, haksýz
saldýrýda bulunanlarý sevmez.”253

4. Ýslam’ýn Savaþa Bakýþýný En Geniþ Anlatan
Ayetler: Bakara Suresinin 190-194. Ayetleri
Bu ayetler, Ýslam’ýn savaþa bakýþýný en geniþ olarak ifade eden ayetlerdir. Bu ayetlerde niçin savaþýlmasý gerektiði;
düþmanýn hangi durumlarda savaþýlmaya müstehak olduðu;
fitne durumlarýnda nelerin yapýlmasý gerektiði gibi konular
ele alýnýr. Müslümanlara hedefler verilir, onlara takýnmalarý
icab eden tavýrlarý öðretilir.
250
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190. “Size savaþ açanlarla Allah yolunda siz de savaþýn.
Ancak haksýz saldýrýda bulunmayýn. Þüphesiz Allah, haksýz
saldýrýda bulunanlarý sevmez.”
191. “Onlarý bulduðunuz yerde öldürün. Sizi çýkardýklarý, sürdükleri yerden siz de onlarý çýkarýn. Fitne, adam
öldürmekten daha aðýr ve þiddetlidir. Mescid-i Haram çevresinde onlarla savaþmayýn ki, onlar da orada size karþý savaþmasýnlar. Fakat eðer onlar size savaþ açarlarsa onlarý öldürün. Kafirlerin cezasý böyledir.”
192. “Eðer onlar savaþmaya son verirlerse Allah baðýþlayýcýdýr, merhametlidir.”
193. “Fitne ortadan kalkýp Allah’ýn dini tam anlamý ile
hakim oluncaya kadar onlarla savaþýn. Eðer yaptýklarýna son
verirlerse zalimlerden baþkasýna asla saldýrýlmaz.”
194. “Haram ay, haram aya karþýlýktýr. Yasaklar, dokunulmazlýklar karþýlýklýdýr. Buna göre size saldýrana, size saldýrdýðý kadar, siz de saldýrýn. Allah’dan korkun ve iyi bilin
ki, Allah takva dairesine girenlerle beraberdir.”254
Ayetlerin ihtiva ettiði bazý hususlar þunlardýr:
a. Savaþta Niyet
Meþhur niyet hadisinde Efendimiz: “Þüphesiz ki ameller, niyetlerine baðlýdýr. Herkese, yaptýðý niyetinin karþýlýðý
vardýr.”255 buyurarak Allah katýndaki gerçek deðere nazarlarý
çevirmiþtir. Yapýlan iþlerin Allah tarafýndan takdir edilip
mükafandýrýlmasý, o amellerin sadece Allah yolunda, O’nun
hoþnutluðu için yapýlmýþ olmasýna baðlýdýr. Elbette ki savaþ
da ayný çizgide mütalaa edilmelidir. Savaþýn hangi gayeye mâtuf olmasý lazým geldiðini en açýk ifade eden ayette
254
255
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Cenab-ý Hakk: “Size savaþ açanlarla Allah yolunda siz de
savaþýn. Ancak haksýz saldýrýda bulunmayýn. Þüphesiz Allah,
haksýz saldýrýda bulunanlarý sevmez.”256 buyurmaktadýr.
Görüldüðü gibi savaþýn hedefini belirleyen kesin ölçü
“Size savaþ açanlarla Allah yolunda siz de savaþýn.” denmek
suretiyle nazarlara sunulmuþtur.
Demek ki savaþ “Allah için” olmalý; insanlýðýn uzun
savaþ tarihi boyunca tanýmýþ olduðu baþka bir hedef uðruna
yapýlmamalýdýr. Savaþ “Allah için” olmalý; yoksa ne ganimet
ve maddi kazanç elde etme uðruna, ne pazar ve hammadde ele geçirme uðruna; ne de milletleri boyunduruk altýna
almak, onlarýn her türlü zenginliklerini kullanmak ve istismar etmek için yapýlmalýdýr. Savaþ, Ýslam’ýn, uðrunda cihadý
meþru kýldýðý belirli gayeleri gerçekleþmeye mâtuf olmalýdýr.
Bu savaþ, yeryüzünde Yüce Allah’ýn adýnýn herkesçe bilinmesini saðlamak, Müslümanlarýn dinleri yüzünden baský altýna
alýnmalarýný ya da sapýklýða ve yozlaþmaya sürüklenmelerini önlemek için verilmelidir. Bunun dýþýnda kalan savaþlar,
Ýslam’ýn hükmüne göre gayri meþru, dinin özüyle çeliþen
savaþlardýr. Bu tür savaþlara girenler Allah katýnda hiçbir sevap ve derece kazanamazlar.
Ebu Hüreyre radýyallahu anh, bir zatýn, Efendimize
gelip: “Ya Rasulallah! Bir kimse Allah yolunda cihad arzu ettiði halde bir de dünyalýk isterse durumu nedir?” diye
bir soru yönelttiðinden bahseder. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem: “Ona hiçbir sevap yoktur.” buyurmuþtur. O
zat ayný soruyu üç defa tekrar etmiþ, her defasýnda da ayný
cevabý almýþtýr.257
Bir baþka defasýnda da Efendimize, þecaat arzetmek
veya hamiyet duygusundan kaynaklanan ya da gösteriþ
256
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için savaþan bir kimsenin durumu sorulmuþ, O da: “Kim
Allah’ýn Yüce adý daha da yücelsin diye savaþýrsa iþte o Allah
yolundadýr.” diye cevap vermiþtir.258
Allah için yapýlan savaþýn amacý sýnýrlý olduðu gibi çerçevesi ve çapý da sýnýrlýdýr. Çünkü ayetin devamýnda
“Ancak haksýz saldýrýda bulunmayýn. Þüphesiz Allah, haksýz
saldýrýda bulunanlarý sevmez.” denilerek bu hususa dikkatler çekilmiþtir.
Saldýrganlýk; bilfiil savaþa katýlmayan ve Müslümanlara
bir tehlike oluþturmayan kadýn, çocuk, yaþlý ve her milletten her dinden kendini ibadete adamýþ kimseler gibi zararsýz
insanlarýn, Müslümanlar tarafýndan hedef alýnmasý biçiminde anlaþýlabileceði gibi; Ýslam tarafýndan meþru olan savaþ
kurallarýný çiðnemek þeklinde de anlaþýlabilir. Oysa Ýslam,
gerek eski ve gerekse çaðdaþ cahiliye savaþlarýnýn ortaya
koyduðu tüyler ürpertici cinayetleri en aza indirmek, hatta bunlara son verebilmek için söz konusu savaþ kurallarýný
meþrulaþtýrmýþtýr. O tüyler ürpertici cinayetler ki, Ýslami
duyarlýlýk onlardan nefret etmekte, Ýslami takva onlardan
tiksinmektedir.259
b. Fitnenin Savaþ Sebebi Olmasý
Fitne; sözlükte, karýþýðýný almak için altýný ateþe koymak demektir. Sýkýntý ve belaya sokmak manasýnda da
kullanýlýr. Baský ya da ayartma yolu ile Müslümaný dininden uzaklaþtýrmaya kalkýþmak, mukaddesata saldýrmak gibi tahrik veya vatanýndan çýkarmak gibi insanlara zorluk
çýkartacak bela ve sýkýntý, öldürmekten daha ýzdýrablý; ölümü temenni ettiren durum, ölümden daha aðýrdýr. Öldürme,
258
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insaný yalnýz dünyadan çýkartýr. Fitne ise hem dinden hem
dünyadan eder. Þirk ve küfür düþüncesini yaymak, dinden
dönmek, Allah’ýn yasaklarýný çiðnemek, genel sükuneti bozmak hep birer büyük fitnedir.260
Ayrýca; tehdit, yýldýrma, korkutma, sindirme ve iþkence
gibi davranýþsal bir tutum ve hareket olabileceði gibi; Ýslami
itikat ve inanç esaslarýna karþý, onlarý yýpratmaya ve Müslüman
zihinlerde þüphe meydana getirmeye, onlarý saptýrmaya,
yozlaþtýrmaya yönelik; baþka akým ve düþüncelere sempati
uyarmaya matuf fikri çalýþmalar fitnenin deðiþik kollarý ve
þubeleridir. Gerçekten de bütün girinti ve çýkýntýlarýyla fitne, önü mutlaka alýnmasý gereken, iktiza ettiðinde savaþmak
suretiyle de olsa ortadan kaldýrýlmasý gereken büyük bir bela ve musibettir.
Ýslam’da savaþýn amacýnýn, insanlarýn dinleri yüzünden
baský görmelerini önlemek, kaba kuvvetle ya da baþka entrikalarla Müslüman kimlikleriyle oynanmasýnýn önüne geçmek, onlarýn baþýna ayartýcý, saptýrýcý ve yozlaþtýrýcý faktörlerin musallat edilmesine engel olmak olduðu; Ýslam’a girmek
isteyen hiç kimse kendisini bu kararýndan alýkoyacak ya da
bu kararý yüzünden kendisine iþkence ve baský uygulayacak
hiçbir güçten korkmamasý gerektiði bulunduðu belirtilmiþti.
Buna göre Müslümanlar, sözkonusu saldýrgan ve zalim güçleri sindirinceye, hak ve hakikatý neþretme hürriyetine engel olan unsurlarý ortada kaldýrýncaya kadar savaþmakla yükümlüdür. Çünkü fitne, ölümden daha berbat ve beterdir.
Maksat hâsýl olur olmaz da savaþ hemen bitirilmeli, bu geçici
ve arizi durumdan asýl ve esas olan duruma; barýþ ve huzur
atmosferine girilmelidir.
Bu ayetlerin, kendilerine karþý savaþ açmýþ olan ve
açtýklarý savaþý sürdürenlerle savaþmayý, her zaman ve her
260
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yerde kendilerine savaþ açanlara savaþla karþýlýk vermeyi, fakat hiçbir zaman saldýrgan taraf olmamayý emrettiði
açýktýr. Ýslam’ýn inanç özgürlüðü ile ilgili bu görüþü ve insan
hayatýnda özgürlüðe vermiþ olduðu son derece büyük deðer,
Ýslam’ýn karakteri ve insanýn varoluþ amacýna iliþkin bakýþ
açýsý ile baðdaþan, bütünleþen bir görüþtür. Zira insanýn
varoluþ amacý, ibadettir. Bu kavram, Allah’a yönelik her
iyi ve yararlý faaliyeti içine alýr. Ýnsanýn en deðerli, en üstün varlýðý inanç özgürlüðüdür. Buna göre kim onun elinden bu üstün varlýðý almaya kalkýþýr, doðrudan doðruya ya
da dolaylý biçimde onu dininden koparmaya giriþirse, canlý
bir varlýðý öldürenden daha aðýr cürüm iþlemiþ olur. Bundan
dolayý mümin, bu inanç özgürlüðünü, onun düþmanýný öldürerek savunur. Böyle olduðu için 191. ayetin hemen baþýnda
“onlarla savaþýn” denilmemekte “onlarý bulduðunuz yerde öldürün” denmektedir. Ne durumda olurlarsa olsunlar
ve elinizdeki öldürme aracý ne olursa olsun onlarý öldürün
demektir bu. Tabii ki, bu durumlarda da iþkence ederek ve
ateþte yakarak öldürmeyi yasaklayan Ýslami savaþ kurallarýna
uyulacaktýr.
Bu bölümün bir önceki ayetinde fitne kýnandýktan ve adam
öldürmekten daha aðýr bir suç sayýldýðý belirtildikten sonra,
bunun önlenmesi gerektiði bu ayette tekrar vurgulanmaktadýr.
Bu tekrar, bu meselenin Ýslami açýdan taþýdýðý önemi ortaya
koyduðu gibi aslýnda insanýn Ýslam’ýn elinde ikinci kez doðuþu
anlamýna gelen büyük bir prensibe parmak basmaktadýr.
Bu öyle bir yeniden doðuþtur ki, insanýn deðerini inancýnýn
deðerine baðlamakta, insanýn tüm hayatýný terazinin bir kefesine ve inancýný da öbür kefesine koyduktan sonra inanç
kefesinin daha aðýr bastýðýný belirtmektedir. Ayrýca bu prensip “insan”ýn düþmanlarýnýn kimler olduðunu da açýkça ortaya koymaktadýr. Bunlar maddi ya da manevi baský uygulaya153
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rak bir mümini dininden ayýrmaya kalkýþanlar, Müslümana
Müslüman olduðu için eziyet edenlerdir. Bunlar insanlýðý,
iyiliðin en büyük unsurundan yoksun býrakanlar, insanlýkla
Allah’ýn arasýna girenlerdir. Ýþte Müslüman cemaat, bunlara karþý kesintisiz biçimde savaþmakla; “Fitne ortadan kalkýp
Allah’ýn dini tam anlamý ile hakim oluncaya kadar” bunlarý öldürmekle yükümlüdür.261
Yine bu ayetlerin nüzul sebebine bakýlarak, o dönemin Arap yarýmadasýnda hâkim olan güçlerin, insanlarý
Müslüman olmaktan alýkoyduðu, Ýslam’ýn yayýlmasýný engelledikleri anlaþýlmaktadýr. Ama Kur’an’ýn hükümleri evrensel ve süreklidir. Öyleyse bu ayetlerin kapsama alaný günümüzü de içine almalýdýr. Baþka bir deyimle fitne unsuru
olanlarla gerektiðinde savaþýlacak ve bu hüküm kýyamete
kadar da devam edecektir. Bu ayetler ayrýca Ýslam’ýn savaþla
alakalý temel hükümlerini de içermektedir. Herhangi bir vakitte, herhangi bir güç, yukarýda geçen fitnenin herhangi bir
basamaðýný teþkil eder, Müslüman kesim için bir tehlike arzederse, iþte bu fitne ve tehlikenin önünü almak için savaþ,
bütün taktik ve stratejileri ile meþru hale gelir ve Müslüman
için bir vecibe halini alýr. Çünkü Müslümanýn canýný,
malýný, namusunu, neslini korumasý gerektiði gibi, dinini de
korumasý onun yükümlülük alaný içine girmektedir.
c. Mescid-i Haram’da Savaþ
Yine bu ayetlerde Mescid-i Haram’da savaþmak
yasaklanmýþtýr. Ýbrahim aleyhisselam, Cenab-ý Hakk’tan
burayý güvenli bir belde haline getirmesini istemiþ,262 Allah
da onun duasýný kabul etmiþtir. Mescidi haram, “emin bölge”dir. Orasý ve çevresi güvenlik kuþaðýdýr.
261
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Mescid-i Haram civarýnda savaþ olmaz. Bu, Müslümanlar
açýsýndan böyledir. Savaþ durumunda mukaddesat nedir bilmeyen, bazý zaman aralýklarýnýn ve mekanlarýn mübarekliðini
tanýmayan, kabul etmeyen din düþmanlarý buranýn dokunulmazlýðýný çiðnerlerse, o zaman tabii ki buralarda da kuvvetle
karþý konur ve saldýrganlar öldürülmedikçe vuruþmaya son
verilmez. Ýnsanlara dini inançlarý yüzünden baský yapan ve
çevresinde güven içinde yaþamýþ olduklarý Mescid-i Haram’ýn
dokunulmazlýðýný çiðneyen kafirler böyle cezalandýrýlýr.
Fakat 192. ayette: “Eðer onlar savaþa son verirlerse Allah
baðýþlayýcýdýr, merhametlidir.” denmekle, onlarýn savaþý bitirmeleri durumunda Müslümanlarýn da hemen vuruþmayý
bitirmeleri gerektiði ifade edilmiþtir.
Seyyid Kutub’a göre onlarý Allah’ýn af ve merhametine layýk hale getirecek olan ‘son verme’, ‘kafirlik’e son vermektir. Yoksa sadece Müslümanlara karþý savaþmaya, onlara dini inançlarý gerekçesi ile baský yapmaya son vermek
deðildir. Çünkü Müslümanlar ile savaþmaya ve onlara dini
inançlarý yüzünden baský yapmaya son vermelerinin onlara
saðlayacaðý azami kazanç Müslümanlarýn kendileri ile barýþ
antlaþmasý yapmalarý olabilir. Fakat onlarý Allah’ýn af ve
merhametine layýk hale getirmez. Bu ayette baðýþa ve merhamete iþaret edilmesinden güdülen amaç, kafirleri iman
etmeye özendirmek, kafirlikten ve saldýrganlýktan sonra içlerinde Allah’ýn baðýþýna ve merhametine kavuþma ümidini
uyandýrmaktýr.263
d. Zalimlerin Zulmü Sonlandýrmasý
Eðer zalimler, zalimliklerine son verir, insanlar ile
Rabbleri arasýna girmekten vazgeçerlerse artýk onlara
saldýrýlmaz, el kaldýrýlmaz. Çünkü Ýslam’da savaþ, zulme ve
263
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zalimlere yöneliktir: “Eðer yaptýklarýna son verirlerse zalimlerden baþkasýna asla saldýrýlmaz.”
Bu ayetten bir süre sonra Tevbe Suresinde yer alan ve
Arap yarýmadasýnda yaþayan müþriklerin tamamý “lailaheillallah” deyinceye kadar savaþýlmasýný emreden ayet inmiþtir.
Bu ayetin getirdiði deðiþiklik, Ýslam’ýn ve Müslüman cemaatin durumunda meydana gelen deðiþmenin gerektirdiði bir
düzenlemedir. Bu deðiþiklik ile Arap yarýmadasýnýn katýksýz
bir Ýslam yurdu olmasý ve böylece yarýmada dýþýndan gelen
Bizans ve Fars saldýrýlarý ile karþý karþýya gelirken arkasýnda
iç düþman býrakmamasý amaçlanmýþtýr.
Burada zalimlere karþý koyma, onlarý geri püskürtmeye “saldýrý” denmesi, yüzeysel bir kelime benzerliðinden
kaynaklanýr. Yoksa bu, aslýnda adalet, hakkaniyet ve zulme uðrayanlara yönelik “saldýrý”yý giderme hareketidir.
Daha sonra haram aylarda savaþmanýn hükmüne geçiliyor, týpký daha önce Kabe civarýnda savaþmanýn hükmünün
açýklandýðý gibi:
“Haram ay haram aya karþýlýktýr. Yasaklar, dokunulmazlýklar karþýlýklýdýr. Buna göre size saldýrana, size saldýrdýðý
kadar, siz de saldýrýn. Allah’tan korkun ve iyi bilin ki, Allah
kendisinden korkanlarla beraberdir.”
Görüldüðü gibi, haram ayýn dokunulmazlýðýný çiðneyen
ve o ayda geçerli saldýrý yasaðýna uymayanýn cezasý bu haram
ayýn saðladýðý güvencelerden yoksun kalmaktýr. Yüce Allah
nasýl Kabe'yi “güven ve barýþ yeri” yaptý ise haram aylarý
da “güven ve barýþ zamaný” yapmýþtýr. Bu aylarda canlara,
dokunulmazlýðý olanlara ve mallara iliþilmez. Hiçbir canlýya
kötü niyetle el sürülmez. Kim bu yere sýðýnmaktan kaçýnýr,
Müslümanlarý bu güvenlikten yoksun býrakmak isterse
cezasý, bu güvenlikten yoksun kalmaktýr. Kim baþkalarýnýn
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dokunulmaz haklarýný çiðnerse kendi dokunulmazlýklarýný
kaybeder. Yani dokunulmazlýklar karþýlýklýdýr.
Bununla birlikte bu durumda Müslümanlara tanýnan
karþýlýk verme serbestisi sýnýrlamalara baðlanmýþtýr; bunlarý
aþamazlar. Bu dokunulmazlýklar ancak zaruri durumlarda
dokunulmazlýk niteliklerini yitirirler ve bu zaruretlerin ölçüsü aþýlmaz.
Yani bu konuda da her konuda olduðu gibi ölçüyü
kaçýrmak ve aþýrýlýða kaçmak yoktur.

5. Ýslam’ýn Tasvip Etmediði
Savaþ Türlerini Anlatan Ayetler
Yukarýda da ifade ve izah edilmeye çalýþýldýðý gibi, savaþ
bile Allah yolunda olmalýdýr. Ýslam, istila, sömürü ve tecavüz için yapýlan savaþlar ile halis bir niyetin kalbe tam
oturmadýðý savaþlarý katiyen kabul ve tasvip etmez. Ýslam’ýn
bu bakýþ açýsýný ifade eden ayetlerden bazýlarý þunlardýr:
1. “Ey müminler! Allah yolunda savaþa çýktýðýnýz zaman
iyice emin olmadan silah çekmeyiniz. Size selam verene,
dünya hayatýnýn malýna göz dikerek “Sen mümin deðilsin.”
demeyiniz. Zira asýl bol ganimetler Allah katýndadýr. Bir zamanlar siz de öyle idiniz de Allah’ýn lütfu ile mümin oldunuz. O halde silah çekmeden önce durumu iyice anlayýnýz.
Hiç þüphesiz ne yaparsanýz Allah ondan haberdardýr.”264
2. “Ýþte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde böbürlenmeyen
ve bozgunculuk yapmayanlara veririz. Güzel sonuç Allah’a
karþý gelmekten sakýnanlarýndýr.”265
3. “Zulüm gördükten sonra hakkýný alan kimselerin
aleyhine bir yol yoktur. Ýnsanlara zulmedenlere, yeryüzün264
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de haksýz yere taþkýnlýk edenlere karþý durulmalýdýr. Ýþte can
yakýcý azap bunlaradýr.”266

6. Kur’an-ý Kerim’deki Diðer
Bazý Savaþ Ayetlerinin Yorumlarý
a. Tevbe Suresi 1-5. Ayetler
1. “Kendileri ile aranýzda antlaþma bulunan müþriklere
Allah ve Peygamberi tarafýndan yöneltilen bir iliþki kesme
ihtarýdýr bu.”
2. “Dört ay daha yeryüzünde serbestçe dolaþýnýz.
Allah’ýn yapacaklarýna engel olamayacaðýnýzý ve Allah’ýn kafirleri periþan edeceðini biliniz.”
3. “Büyük hacc günü Allah ve Peygamber tarafýndan tüm
insanlara duyurulur ki; Allah ve Peygamberi ile müþrikler
arasýnda her türlü iliþki kesilmiþtir. Eðer tevbe ederseniz
bu sizin için daha yararlýdýr. Eðer sýrt çevirirseniz Allah’ýn
yapacaklarýna engel olamayacaðýnýzý biliniz. Ey Peygamber!
Kafirleri acýklý bir azapla müjdele!”
4. “Yalnýz antlaþma þartlarýný eksiksiz biçimde yerine
getiren ve size karþý hiç kimseyi desteklemeyen müþriklere
gelince onlar ile aranýzdaki anlaþmalara sürelerinin sonuna
kadar uyunuz. Hiç þüphesiz Allah kötülükten sakýnan müttakileri sever.”
5. “Haram aylar geçince müþrikleri bulduðunuz yerde
öldürünüz, yakalayýp hapsediniz, bütün muhtemel geçitleri
tutup onlarý gözetleyiniz. Eðer tevbe eder de namaz kýlar ve
zekat verirlerse onlarý salýveriniz. Hiç þüphesiz Allah affedici
ve merhametlidir.”267
266
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Bu ayetlerle baþlayan Berae suresi, en son nazil sure
olup nazil olmasý hicretin 9. senesi baþlamýþtýr. Zikredilen
ilk ayetler ise, Müslümanlarla müþrikler arasýnda tam bir
diplomasi uygulamak, nihai iliþkileri belirlemek üzere
indirilmiþtir. O dönemin Arap yarýmadasýnda 3 çeþit müþrik
grubu vardý. Birinci kýsým müþrikler; Müslümanlar Tebük’te
Bizans ile savaþa tutuþunca onlarýn yenileceðini zannetmiþ
ve Müslümanlarla yaptýklarý sözleþmeleri bozmuþ olanlardý.
Ýkinciler; Müslümanlarla süreli veya süresiz anlaþmýþ
ve anlaþma þartlarýný bozmamýþ olanlar. Üçüncüler de
Müslümanlarla herhangi bir anlaþma yapmamýþ, baþka bir
ifadeyle Müslümanlýðý kabul etmemiþ ama Müslümanlara da
iliþmemiþ insanlar idi. Ýþte bu surenin ilk 28 ayeti bu insanlarla olan diplomatik iliþkileri düzenlemektedir.
Bu ayetlere göre, Müslümanlara düþmanlýktan hiç
vazgeçmemiþ, fýrsat bulduklarýnda ellerinden geleni arkalarýna
koymamýþ olan müþriklere bir ültimatom verilmiþtir. Buna
göre, Müslümanlara hýyanet eden müþriklerle artýk bütün
iliþkiler kesilmiþtir. Fakat buna raðmen, onlarýn üzerlerine
hemen gidilivermemiþ, onlara 4 ay, yani Zilhýcce’nin 10. gününden, Rebiü’l-ahirin sonuna kadar süre tanýnmýþtýr. Her
fýrsatta insanlarýn birbirlerini canavarca parçaladýklarý bir
dönemde, Ýslam’ýn hýyanet içerisinde bulunan insanlara bile
böyle bir hak tanýmasý düþünülmeye deðer bir husustur. Bu
süre zarfýnda, hain durumundaki müþrikler, Müslümanlýða
geçiþ hususunu deðerlendirebilirler. Eðer buna niyetleri yoksa, güven içinde hareket edebilir, mesela istedikleri bir yere göç edebilir, ticaret yapabilir, durumlarýný yeni þartlara
göre düzenleyebilirler. Bu zaman zarfýnda onlara dokunulmayacak, yakalarýna yapýþýlmayacak, hýyanetlerinin bedeli onlara sorulmayacaktýr. Ýslam, böyle bir hoþgörü dini,
Müslümanlar iþte bu kadar müsamahalýdýrlar. Zira maksat,
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insanlarý öldürmek deðil; bilakis onlarýn dünya ve ahiret
için yeniden doðmalarýný saðlamaktýr. Göz göre göre ihanet
etmiþ olanlara bile düþünmeleri için fýrsat verilmiþ, inanmayacaklarsa bile baþka yerlere gitmek suretiyle oralarda olsun yaþamalarýna göz yumulmuþtur. Kimbilir, belki gittikleri
yerlerde Ýslam’ýn güzelliði onlara tesir eder de böylece onlar
da ebedi kurtuluþu yakalayabilirler.
Fakat, hem anlaþmayý bozmuþ ve hem de hâlâ bu
karanlýk düþüncelerinden vazgeçmemiþ olanlara gelince, koyunda beslenen yýlan misali, onlara hayat hakký tanýmak,
yeni bir ihanetle her zaman karþýlaþmak manasýna gelir. Ve
göz göre göre böyle bir duruma müsaade etmek, hoþgörü
deðil safdillik olur. Ýþte ihanet etmiþ ve bu düþünce ve niyetinden hâlâ caymamýþ olanlar, bu süre dolduðunda nerede yakalanýrlarsa öldürülecek veya yakalanýp hapsedilecek,
gözaltýnda tutulacaktýr.
Ayette de açýkça görüldüðü gibi öldürme emrinin hemen yanýnda onlarýn esir de alýnabileceði veya kaçmalarýna
müsaade edilmemeleri de beraber anýlmaktadýr.
Tevbe suresindeki bu ayetlerde Allah Teala, Efendimize
anlaþmalarýna sadýk kalmýþ müþrikleri bu zaman sonunda öldürmeyi veya hapsetmeyi emretmemiþti. Bu emirler,
anlaþmayý tek taraflý bozmuþ, böyle olduðundan dolayý da
kendilerine güvenilemeyen müþriklerle alakalý idi. Deyim
yerinde ise “Bir defa ihanet eden, bir daha ihanet edebilir.”
kaidesince hareket edilmeliydi.
“Yalnýz antlaþma þartlarýný eksiksiz biçimde yerine getiren ve size karþý hiç kimseyi desteklemeyen müþriklere gelince onlar ile aranýzdaki anlaþmalara sürelerinin sonuna
kadar uyunuz.” ayetinde, anlaþma þartlarýna riayet edenlere karþý adaletten ayrýlmama, ne kadarlýk bir süre ile bunlarla anlaþma yapýlmýþsa, o sürenin sonuna kadar anlaþma
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þartlarýna riayetin gerekliliði emredilmiþtir. Bu ayetten, vakit dolduðunda bu müþrikleri de bulduðunuz yerde öldürün
hükmü çýkmaz. Bu ayet böyle anlaþýlmamalýdýr. Çünkü, yine
Tevbe suresi 7. ayette “...Onlar size dürüst davrandýkça siz
de onlara dürüst davranýn. Muhakkak ki Allah müttakileri
sever.” ayeti bu görüþü açýkça beyan etmektedir. Bu ayette
geçen “onlar”dan maksat da yine Arabistan yarýmadasýndaki
müþriklerdir.
Kendileriyle anlaþma yapýlmýþ olan müþrikler, süreleri
daha dolmadan Müslüman olmuþlar, kendilerine yeryüzünde istedikleri gibi dolaþabilirler diye 4 aylýk mühlet verilmiþ
olan, anlaþmasýný bozmuþ ya da kendileriyle anlaþma hiç
yapýlmamýþ müþrikler, bu serbestlikten yararlanmýþ, hiç
bir yere gitmeye kalkýþmamýþ ve Ýslam’a girmeyi tercih
etmiþlerdir.268
b. Muhammed Suresi 4. ayet
“Ýnkar edenlerle karþýlaþtýðýnýz zaman boyunlarýný vurun. Nihayet onlarý iyice vurup sindirince baðý sýkýca
baðlayýn (onlarý esir alýn). Savaþ sona erince de artýk ya
karþýlýksýz veya fidye karþýlýðý salýverin. Allah dileseydi onlardan baþka türlü de öç alabilirdi. Bunun öyle olmasý kiminizi kiminizle denemek içindir. Ancak kendi yolunda ölenlerin yaptýklarýný boþa çýkarmaz.”269
Bu ayet, anlamýndan ve anlatýmýnýn ahenginden anlaþýldýðý üzere, savaþma emri geldikten sonra, fakat fiilen savaþa girilmeden önce nazil olmuþtur. “Ýnkar edenlerle karþýlaþtýðýnýz zaman” ifadesi, henüz karþýlaþmanýn
olmadýðýna, bu karþýlaþma olmadan önce böyle bir karþýlaþma
anýnda nasýl hareket edileceðine iþaret etmektedir. Surenin
268
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20. ayetinden anlaþýlýyor ki, bu sure, “Saldýrýya uðrayan
mü'minlere savaþma izni verilmiþtir. Çünkü onlar zulme
uðramýþlardýr. Hiç kuþkusuz Allah'ýn onlara yardým etmeye
gücü yeter.”270 ve “Size savaþ açanlarla Allah yolunda siz de
savaþýn. Ancak haksýz saldýrýda bulunmayýn. Þüphesiz Allah,
haksýz saldýrýda bulunanlarý sevmez.”271 ayetlerinin gelmesi
üzerine, Medine’deki münafýklarýn ve imaný zayýf olan kimselerin ölüm baygýnlýðý geçirdikleri sýrada nazil olmuþtur.272
Bu ayetin ilk cümlesi, savaþýn artýk kaçýnýlmaz bir hal
alýp da düþmanla karþý karþýya kalýnýldýðýndaki psikolojiyi anlatmaktadýr. Ölümün soluðu ensede hissedilirken,
Kur’an’ýn “boyunlarýný vurun” demesinden daha tabii ne
olabilir. Ve tabii ki bu vurma, karþý tarafa Ýslam’a girmeleri
teklif edildikten ve onlar bunu kabul etmedikleri zaman söz
konusudur.
Ayetin diðer kýsýmlarýnda ise savaþta esir edilen insanlarýn
durumu anlatýlmýþtýr. Zaten müfessirler de bu ayeti incelerken, daha ziyade esirler ve onlarýn hükmü üzerinde uzunca
durmuþlardýr.
Mevdudi, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem ve ashabýnýn bu ayete uygun olarak yaptýklarý uygulamalarý ve müctehidlerin bu ayet ile sünnete dayanarak yaptýklarý ictihadlarý
þöylece özetlemiþtir:
1. Savaþta Ýslam ordusunun asýl hedefi, düþmaný yýpratarak savaþ gücünü kýrmak ve savaþa son vermektir. Bu hedeften saparak düþman askerlerini yakalamaya uðraþmamak
gerekir. Esir almaya, düþmanýn kökü kazýnýp savaþ alanýnda
mücadele eden hiçbir asker kalmayýnca baþlanmalýdýr.
270
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Araplara daha baþlangýçta böyle bir emrin verilmesi,
fidye elde etmek veya köle temin etmek hýrsýna kapýlarak
savaþýn asýl hedefini unutturmamak içindir.
2. Savaþta esir alýnanlar hakkýnda: Müslümanlar, savaþ
esirlerine iyilik yapýp onlarý serbest býrakma veya fidye alma
hususunda serbest býrakýlmýþlardýr. Bundan, savaþ esirlerinin
öldürülmeyeceði genel hükmü çýkmaktadýr.
Hz. Abdullah bin Ömer, Hasan Basri, Ata ve Hammad
bin ebi Süleyman bu hükmü genel anlamda kabul etmektedirler. Onlar, kiþinin ancak savaþ durumunda öldürülmesinin caiz olabileceðini, savaþ bittikten sonra ele geçirilen esirleri öldürmenin caiz olmadýðýný savunurlar.
Ýbn Cerir ve Ebubekir el-Cessas'ýn anlattýklarýna göre,
Haccac bin Yusuf, savaþ esirlerinden birini Abdullah bin
Ömer’e göndererek onu öldürmesini emreder. O da bu ayeti okuyarak, “Esir edilmiþ birinin öldürülmesine, bu ayete
göre izin yoktur.” diye esiri öldürmeyi reddeder. Ýmam Muhammed Siyer-i Kebir adlý eserinde, Abdullah bin Amir’in
Hz. Abdullah bin Ömer’e öldürmesi için bir savaþ esiri
gönderdiðini, onun da bu ayetin hükmüne uyarak verilen
emri yerine getirmediðini nakletmektedir.
3. Herþeye raðmen, bu ayette esirleri öldürme açýk
bir þekilde yasaklanmamýþtýr. Bundan yola çýkarak Hz.
Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Allah’ýn emrinin özünü þu þekilde anlamýþ ve uygulamýþtýr: Devlet baþkaný, bazý
savaþ esirlerinin öldürülmesini gerekli buluyorsa ve bunun
için özel durumlar ve mecburiyetler hissediyorsa öldürebilir. Fakat bu genel bir kural deðil, tersine genel kural içinde özel bir durumdur. Buna da mecbur kalýndýðý takdirde
baþvurulabilir.273
273
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Peygamber Efendimiz, Mekke’yi fethedince halka dokunmamýþ, büyük bir müsamaha örneði sergilemiþ ve onlarý
baðýþlamýþtý. Böyle bir civanmertlik gören Mekkeliler kýsa
sürede Müslüman olmuþlardý. Zaten fetihten sonra bütün
Arap yarýmadasý iki sene içerisinde Müslüman olmuþtur.
Ayetin en sonunda da Allah yolunda öldürülenler nazara verilip, onlara ait amellerin, çalýþmalarýn, yaptýklarý
fedakarlýklarýn boþa gitmeyeceði ifade edilmiþ, ileride arzu
ettikleri þeylere kavuþacaklarý müjdelenmiþtir.
c. Enfal Suresi 45- 47. ayetler
45. “Ey müminler! Bir düþman toplululuðu ile karþýlaþtýðýnýzda sebat edip, direniniz, Allah’ý çok anýnýz ki, baþarýya
eresiniz.”
46. “Allah’a ve Peygamberine itaat ediniz. Aranýzda
tartýþmaya, çekiþmeye düþmeyiniz. Yoksa moraliniz bozulur,
hýzýnýz kaybolur. Sabrediniz. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”
47. “Yurtlarýndan çalým satarak, halka gösteriþ yaparak sefere çýkan ve insanlarý Allah yolundan alýkoyanlar gibi olmayýnýz. Þüphe yok ki, Allah onlarýn bütün yaptýklarýný
bilgisi ile kuþatmýþtýr.”274
Bu ayetlerde, düþmanla savaþmaktan baþka bir çarenin kalmadýðý anlarda bir müminin duruþu ifade edilmektedir. Sabýr kelimesi kapsama alaný çok geniþ bir kelime olup: Duygu ve arzularý kontrol altýnda tutmak, acelecilik, þaþkýnlýk, ümitsizlik ve açgözlülükten sakýnmak,
soðukkanlý olmak, düþünerek karar almak, tehlike ve zorluk
anlarýnda sebat ve dayanýklýlýk göstermek; en aþýrý kýþkýrtma
anlarýnda bile yanlýþ adým atmamak, çok büyük belalar274
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la karþýlaþýldýðýnda ve çok kötü bir durumda olunduðunda
dahi kontrolü kaybetmemek, görünürde yardýmcý olan bir
araçla, amaca gecikmeksizin hemen ulaþmak için acele bir
davranýþta bulunmamak ve dünyevi kazanç ve faydalar elde etmeye veya nefsin eðilimlerine kendini kaptýrmamak
gibi manalara gelmektedir. Savaþ anýnda, o boðucu atmosfer, insaný deðiþik düþüncelere atabilir. Nefs-i emmare ve
þeytan her zaman olduðu gibi, mümini yoldan ve baþtan
çýkarmak için uðraþýr. Ölümün soðuk nefesi, vesveseye kapý
aralayabilir. Bütün bunlara karþý direnip, o kritik anlarda
savaþýn hakkýný vermek, Allah’ýn kullarýnda görmek istediði
duruþtur. Her þeye raðmen cepheyi terketmemek, Allah’ý
hiç unutmamak, O’nu dilden ve yürekten düþürmemek,
Müslüman þuurunu kaybetmeyip itaat ve dayanýþmayý hiç
bozmamak, tabir-i diðerle sebepleri tastamam yerine getirirken Allah’a tam teslimiyet içerisinde olmak, Hakk Teala’nýn
baþarý lütfetmesi adýna çýkartýlan davetiyelerdir. Yüce Allah,
bütün bunlarýn yanýnda bir de Müslümana hiç bir zaman
yakýþmayan caka ve çalýmla, gösteriþ ve alayiþle deðil, her
þeyi Allah’tan bilme bilinciyle hareket edilmesini salýk vermekte, böylece cephedeki müminin portresini çizmektedir.
Zaten, þimdiye kadar da hep böyle olmuþtur. Gerekli hazýrlýðý yapýp, Allah’a dayanýp, O’nu unutmadan
düþmanlarýnýn karþýsýna çýkan müminler Allah’ýn inayet ve
yardýmýný hep yanýbaþlarýnda bulmuþ ve zaferyab olmuþlardýr.
Kur’an, bu gibi örnekleri þu ifadelerle tablolaþtýrmýþtýr:
“Talut ve askerleri, Calut ve ordusu ile karþýlaþtýklarýnda,
“Ey Rabbimiz üzerimize sabýr yaðdýr, ayaklarýmýzý sabit kýl
ve kafirlere karþý bize zafer nasip eyle.” dediler.”275
275

Bakara, 2/250.

165

Müspet Hareket

“Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani bilginler
savaþa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden
(güçlük ve mihnet)den dolayý ne gevþeklik gösterdiler, ne de
boyun eðdiler. Allah sabredenleri sever.”276
“O kimseler ki, insanlar kendilerine ‘Düþmanlarýnýz size saldýrmak için yýðýnak yaptýlar, onlardan korkmalýsýnýz.’
dediklerinde, bu sözden imanlarý daha güçlendi ‘Allah bize
yeter, O ne güzel bir vekildir.’ dediler.”277
Çalým satmak, gösteriþ yapmak ve insanlarý Allah’ýn yolundan alýkoymak Ebu Cehil’in sözlerinde son derece belirgindir.
Hicretten sonraydý. Mekkelilere ait bir kervan, Þam’a
ticaret için gitmiþ, dönerken Müslümanlar tarafýndan ele
geçirilme durumuyla karþýlaþmýþtý. Mekke müþrikleri,
Müslümanlarýn Mekke’deki bütün mallarýný talan etmiþlerdi. Müslümanlar, buna mukabele etmek istediler. Kervanýn baþýnda Ebu Süfyan vardý. Müslümanlarýn niyetini
öðrenince, Mekke’den yardým talebinde bulundu. Müþrikler,
hemen bir ordu hazýrlayýp yola çýkardýlar. Kervan, sahile
doðru güzergah deðiþtirmiþ, ele geçirilmekten kurtulmuþtu.
Ebu Süfyan tehlikenin geçtiðini görünce Ebu Cehil'e bir elçi gönderip, geri dönmelerini istemiþ, çünkü Muhammed ve
arkadaþlarýyla savaþmalarý için bir gerekçelerinin kalmadýðýný
bildirmiþti. Kureyþ ordusu her konaklamada þarkýlar söyleyen cariyelerle ve çalgýcýlarla sefere çýkmýþ, hayvanlar kesip eðleniyorlardý. O sýrada Ebu Cehil elçiye þöyle demiþti:
“Allah’a andolsun ki, Bedir kuyularýnýn baþýna varýp üç
gün üç gece kalmadýkça, hayvanlar kesmedikçe, yemek yiyip, þarap içip, cariyeler bizim için þarký söylemedikçe geri dönmeyiz. Böylece Araplar sonsuza kadar bizden kor276
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kar.” Elçi Ebu Cehil’in cevabýný Ebu Süfyan’a ulaþtýrýnca,
Ebu Süfyan, “Vay kavmimin baþýna gelenlere! Bu, Amr bin
Hiþam’ýn (Ebu Cehil) iþidir. Geri dönmek istemedi, çünkü
halkýn baþýna geçtikten beri azgýnlaþtý. Azgýnlýk ise eksikliktir, uðursuzluktur. Þayet Muhammed savaþçýlarýmýzý yenerse, rezil oluruz.” dedi. Ebu Süfyan'ýn önsezisi doðru çýktý.
Müslümanlar galip geldi. Ýnsanlara çalým satan, azgýnlaþan,
gösteriþ yapan, insanlarý Allah’ýn yoluna girmekten alýkoyan
müþrikler rezil oldular. Gerçekten de Bedir onlarýn belini
kýrmýþtý.”278
d. Bakara Suresi 216. Ayet
“Savaþ, hoþunuza giden bir iþ olmadýðý halde size farz
kýlýndý. Sizin hoþlanmadýðýnýz bazý þeyler vardýr, oysa ki onlar sizin için hayýrlýdýr. Hoþunuza giden öyle þeyler de vardýr
ki sizin için bir þerden ibarettir. Ýþin hakikatýný Allah bilir,
siz bilemezsiniz.”279
Burada üç hususa temas ediliyor. Birincisi savaþýn iktiza ettiðinde Müslümanlara farz olarak terettüb etmesi. Ýkincisi savaþtan insanlarýn hoþlanmamasý. Üçüncüsü
de insanoðlunun bazen, yararýna veya zararýna olabilecek
þeyleri bilememesi.
Savaþ, iktiza ettiðinde farz-ý ayn veya farz-ý kifaye olarak yerine getirilmesi gereken bir emirdir. Bilerek cepheden
kaçmak en büyük günahlardandýr.280 Normalde insan fýtratý
savaþtan hoþlanmamakta, harbetmek istememektedir. Buna
raðmen Rabbimiz, savaþý emretmiþ, emir ve nehylerinde
birçok maslahat ve hikmetler bulunduðunu ihsas etmiþtir.
Sadece emir ve yasaklarýnda deðil, O’nun bütün icraatlarýnda
278
279
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sayýsýz fayda ve hikmetler vardýr. Biz, bunlarý bilemesek de
bu böyledir. Hoþlanýp hoþlanmamak bir duygudur. Fikir
verse de tam bir ölçü deðildir. Bir þeyin güzel veya çirkin
oluþunu insan kendi duygu ve hisleriyle tam olarak anlayamaz. Efendimiz döneminde bunun en bariz örneklerinden
birisi Hudeybiye Sulhudur. Ashab Efendilerimizden bazýlarý
ilk baþta hikmetini anlayamamýþ, aleyhte gibi gözüken böyle
bir anlaþmaya itiraz etmiþlerdi. Fayda ve neticelerini görünce de itiraz edenlerin hepsi piþman olmuþ, Allah’tan af talebinde bulunmuþlardý.
Savaþ da, meþakkatli bir farzdýr. Kur’an, bu iþin zor
olduðunu, yerine getirirken zorlanýldýðýný açýkça ifade
eder. Bu zorluðu inkar etmez. Fýtratý yok saymaz. Ýnsanýn
eðilimlerini gözardý etmez. Fakat buna raðmen, iþin sonunu
bilemeyen insana bazý hoþa gitmeyen hususlarýn ardýnda birçok faydalar ve hikmetler olduðunu fýsýldar. Katlanýldýðýnda
birçok yararlara eriþileceðini ifade eder. Her þeyi bilen Allah
Teala eðer böyle bir þey emretmiþse elbette bunda sayýsýz
faydalarýn olacaðýný anlatýr. Ýnsaný böyle bir emir karþýsýnda
yalnýz býrakmaz. Emredip köþeye çekilmez. Bilakis, onun bu
emri yerine getirebilmesi adýna onu metafizik gerilime sokar. Onu bu emri yapabilmeye hazýrlar.
Bu bir Kur’ani metottur. Zaten Kur’an-ý Kerim,
insanoðluna takatýnýn üzerinde herhangi bir mükellefiyet
yüklememiþ, fýtratýna ters emirler vermemiþtir. Taþýnmaz
deðil, biraz aðýr gelebilecek emirlere karþý hikmet yüklemesi yapmýþ, insanýn halet-i ruhiyesinin o emre müheyya
hale gelmesini murad etmiþtir. Ýnsanoðlunun alýþkanlýk ve
zaaflarýný daima göz önünde bulundurmuþ, haramlardan
onlarý uzaklaþtýrmak için tedrici metot uygulamýþtýr. Aklýna
hitap edip, onlarý ikna etmiþ, yavaþ yavaþ psikolojilerini
hazýrlamýþ, onlar aklen ve ruhen böyle bir nehy emrine hazýr
168

İslam'da Savaş

hale geldiklerinde de yasak olan þeyler, onlarýn çirkinlikleri
nazara verilerek gerekli düzenlemeleri yapmýþtýr. Ýçki yasaðý
buna en güzel örnektir.
e. Nisa Suresi 88-91. ayetler
88. “Yaptýklarý bunca cürüm sebebiyle Allah kendilerini
baþaþaðý getirdiði halde, ne diye münafýklar hakkýnda hüküm
verirken kalkýp birbiriyle çekiþen iki fýrka haline geliyorsunuz? Allah’ýn saptýrdýðýný siz mi yola getirmek istiyorsunuz?
Her kimi Allah þaþýrtýrsa, artýk sen ona yol bulamazsýn.”
89. “Ne çok isterler ki siz de kendileri gibi küfre düþesiniz de böylece kendileriyle beraber olasýnýz. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin! Eðer aldýrmazlarsa o vakit nerede bulursanýz onlarý yakalayýn, öldürün
ve sakýn onlardan veli veya yardýmcý edinmeyin!”
90. “Ancak sizinle aralarýnda anlaþma bulunan bir kavme
sýðýnanlar veya ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaþmak
istemediklerinden göðüsleri daralarak size gelenler bundan
müstesnadýr. Eðer Allah dileseydi, bunlarý size musallat eder
ve bunlar da sizinle savaþýrlardý. O halde, onlar sizden uzak
durur, sizinle savaþmaz ve size barýþ teklif ederlerse, o takdirde Allah onlara saldýrmak için size yol vermez.”
91. “Bir de öyleleriyle karþýlaþacaksýnýz ki onlar hem
sizden, hem de kendi kavimlerinden emin kalmak isterler. Bunlar ne zaman fitneye çaðrýlsalar derhal ona dalarlar. O halde bunlar sizden uzak durmaz, size barýþ teklif etmez, ellerini sizden çekmezlerse onlarý nerede bulursanýz
yakalayýn, öldürün! Ýþte bunlara karþý size kesin bir izin ve
yetki vermiþizdir.”
Allah hiç kimseyi zelil ve aþaðýlýk olarak yaratmamýþtýr.
Münafýklar da “baþaþaðý” yaratýlmýþ deðillerdir. Fakat onlar, iman tarafýnda olmalarý için birçok güçlü sebep varken,
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irade ve tercihlerini hep inkâr tarafýna kullandýklarý için,
tabiri diðerle kendileri ýsrar ettikleri için bu durum meydana gelmiþ, yani baþaþaðý kapaklanmýþ, varlýða koyduðu
kanuna göre de Allah onlarýn dalaletlerine izin vermiþ ve
yaratmýþtýr.
Dine bir kapýdan girip, diðer kapýdan çýkmak nifaktýr.281
Münafýklar, içleri dýþlarýndan baþka olduðu ve pozisyonlarýný
kendi menfeatlerine göre belirledikleri için sürekli kaygan zeminde dolaþmaktadýrlar. Bu yüzden de farklý yerlerde farklý
tutumlar ortaya koyar, insanlara da baþka baþka davranýþlar
sergiler, kendi hesaplarýna göre etraflarýna muamele ederler.
Bundan ötürü de onlarla alakalý karar vermede bazen zorlanmalar olabilir. Söz ve davranýþlarýndaki oynaklýk ve netsizlik, onlarla alakalý mütalaa ve mülahazalarda farklý bakýþ
açýlarý meydana getirebilir. Nitekim getirmiþtir de.
Mekke’de Ýslam’ý yaþamak ve yaþatmak, tahammülleri zorlayan bir hale gelince, Müslümanlar Medine’ye hicret
ettiler. O dönemde hicret, kendi doðup büyüdükleri memleketleri bile olsa Mekke’yi terkedip, Medine’de Müslüman
kitleye katýlmak, Efendimizin etrafýnda halelenmek demekti. Mekke’de kalanlar Ýslam’ý gönüllerince yaþayamýyor,
eski inançlarýna dönmek için binbir türlü entrikalarla
karþýlaþabiliyorlardý. Fitne kelimesi çaðrýþým yaptýrdýðý bütün
manalarýyla onlarý kapsýyordu. Bu durumda yapýlmasý gereken bir tek iþ vardý; Medine’ye göç etmek. Hiçbir mazeretleri yokken ve bir de Allah ve Rasulü hicreti emrederken, hâlâ
Mekke’de kalmak, müminin yapacaðý bir þey deðildi. Fakat
mazereti olduðundan ötürü hicret edemeyenler deðil belki
ama bazý insanlar, hem Müslüman olduklarýný söylüyor ve
hem de her þeye raðmen hicret etmiyorlardý. Anlaþýlan o ki
bunlar, halis ve salih Müslümanlar deðillerdi. Ve demek ki
281
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bunlarýn ayrýca baþka daha cürümleri de vardý. Ýslam’ýn aleyhine çalýþýyorlardý. Onun için Kur’an: “Yaptýklarý bunca cürüm sebebiyle Allah kendilerini baþaþaðý getirdiði halde, durum bu kadar belli iken, ne diye münafýklar hakkýnda hüküm
verirken kalkýp birbiriyle çekiþen iki fýrka haline geliyorsunuz?” diyerek onlarýn içlerini haber veriyor, müslümanlarýn
onlarla alakalý tutumlarýný da yadýrgýyordu. Çünkü bazý müslümanlar, onlarýn bazý hallerini bilmiyor, dýþlarýna bakarak
hüküm veriyor, diðer bazýlarý da onlarýn Ýslam düþmanlarýyla
beraber hareket ettiklerini bildikleri için düþmanla ayný çizgide deðerlendiriyorlardý. Ýþte, Müslümanlar arasýndaki bu
farklý düþüncelerin önü bu ayetlerle kesilmiþ, müslümanlarýn
bakýþ açýlarý netleþtirilmiþtir. Anlaþýlan odur ki müslüman
olduklarýný iddia eden ama özürsüz olarak Mekke’de kalýp
Medine’ye de hicret etmeyen insanlar, münafýk kategorisinde mütalaa edileceklerdi. Kendileriyle alakalý bu bakýþ
açýsýný yok etmek istiyorlarsa Medineye hicret edecek, böylelikle varsa imanlarýnýn gereðini yerine getirecek ve kendilerini ispat edebileceklerdi.
Kur’an, bu insanlarýn zannedilenden daha da kötü
olduklarýný, kendi küfürleri bir yana, müslümanlarýn da kendileri gibi kafir olmalarýný istediklerini haber vermektedir.
Hem müslüman urbasý giyecek, zahiren müminlik taslayacak, Ýslam’ýn bütün avantajlarýndan istifade edecek, kendilerini her geçen gün daha da güçlenen müslümanlara karþý
emniyete alacak; hem çýkar ve hesaplarýndan ötürü hicret
etmeyip, dünyevi avantajlarýndan mahrum kalmayacak; ve
hem de içlerindeki küfrün muktezasý olarak müslümanlarýn
da küfrünü temenni edecek, bununla da kalmayýp küfür
hesabýna çalýþacak, Ýslam’ýn düþmanlarýyla bir olup aleyhte hareket edecek, saptýklarý gibi bir de baþkalarýnýn da
sapýtmalarý için çalýþacak... ve Ýslam, bu insanlara hoþgörü
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ile muamele edecek, koynundaki akreplerin kendisini sokup zehirlemesine müsaade edecek. Böyle bir þey olamazdý.
Hiçbir din, hiçbir sistem böyle bir yumuþaklýða sahip deðildir. Bunun adý yumuþaklýk ve/veya hoþgörü deðil, en hafif
ifadesiyle safdilliktir.
Kuþkusuz Ýslam, kendisine ters inançlara ve kiþilere son
derece hoþgörülü davranmýþ ve hiçbir zaman onlarý kendi
akidesini kabul etmeye zorlamamýþtýr. Onlar Ýslam düzeni
ve devleti himayesinde yaþarken bile bu böyledir. Ýslam’a
muhalif inançlarýn ortadan kaldýrýlmasý diye bir þey Ýslam’da
yoktur. Herkes kendi inancýný Ýslam’a hakaret etmedikleri ve müslümanlara zarar vermedikleri sürece istedikleri gibi yaþayabilir, Ýslam’ýn nimetlerinden istifade edebilir. Ama
Ýslam, münafýklardan bir grubun mümin olarak nitelendirilmesine de hoþgörülü davranmaz. Çünkü onlar Allah’tan
baþka ilah olmadýðýna, Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin Allah'ýn Resulü olduðuna tanýklýk etmiþ sonra da küfrün hakim olduðu Mekke’de kalmada ýsrar etmiþ, üstelik
müslümanlarýn düþmanlarýna yardýmcý olmuþlardýr. Bu tip
insanlara gösterilen mülayemet hoþgörü deðil, laubaliliktir.
Ýslam, hoþgörü akidesidir ancak o, laubaliliðe de tamamen
kapalýdýr. Ýslam, temel prensibleriyle çeliþmediði müddetçe barýþý tercih eden bir dindir. Ama kendisi ve müntesiplerinin hayrýna olmayacak bir barýþ ve süreci, haddi zatýnda
barýþ deðil, zilleti kabullenmektir ve Ýslam’ýn özüne bütünüyle zýttýr.
Ýþte 89. ayette ifade edildiði üzere bu insanlar, kendi müslümanlýklarýnýn ispatý manasýna gelen hicreti yapmaz, kalkýp Medine’yi kendilerine yurt edinmezlerse, -ki bu
ayný zamanda iþledikleri diðer cürümlerden de el çekmeleri
manasýna da gelecektir- Ýslam’ýn tanýdýðý o engin müsamaha
ve hoþgörü sýnýrlarýný ihlal ettiklerinden ötürü kendileriyle
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bütün baðlar kopar; eski dostluklar, varsa sýrdaþlýklar biter.
Ve þayet onlar alýnan bu tür tavýrlarla bile hâlâ uslanmaz,
akýllanmazlar ise öldürülmeye müstehak hale gelecektirler.
Akrebin kendi sýrtýnda yaþamasýna kim müsaade ve tahammül edebilir ki!
Ama bütün bunlarla beraber, o insanlar deðiþik sebeblerle müslümanlarla sözleþme yapmýþ bir kavme sýðýnýrlarsa,
o kavim ile ayný statüye sahip hale gelirler. Yani o kavim hatýrýna onlara da ses çýkarýlmaz. Böyle bir durumda
sýðýndýklarý veya baðlandýklarý topluma göre muamele görürler.
Bir de öyleleri vardýr ki, müslümanla müslüman, kafirle kafir olur. Her iki tarafý da idare etmek, her iki taraftan
emin ve güven içinde olmak isterler. Kendi çýkarlarýný zedelememek için her iki tarafý da kullanýrlar. Ýbn Cerir, Tihame
kabilesinden bir mahallenin bu hal üzere olduðundan bahseder.282 Esed, Gatafan ve Abdüddar oðullarýnýn isimlerinin de ayný çizgide olduklarý anlatýlýr.283 Aslýnda bu vasýf
üzere bulunan herkes bu ayetin kapsamýna dahildir. Bu tür
insanlarýn bir diðer özelliði de fitneye çok açýk olmalarýdýr.
Bütün heves ve arzularýný yerine getirmede hiç duraksamazlar. Hiçbir sýnýr tanýmaz, her türlü edebsizliði yapmaktan
çekinmezler. O zaman böylelerine karþý iyi bir siyaset takip
etmek, onlarý fitneye itmemek lazýmdýr. Eðer çekinir, barýþ
ve güven ister, ellerini çekip usulca otururlarsa yapýlacak
bir þey yoktur. Fakat savaþtan çekinmez, barýþa yanaþmaz,
kötülük için ellerinden geleni ardlarýna koymazlarsa o takdirde de bunlarýn öldürülmesi Allah’ýn bir emri olmaktadýr.
Ama Mümtehine suresinde de ifade edildiði gibi Allah, din
uðrunda savaþmayan, müslümanlarý yurtlarýndan çýkarma
282
283

Taberi, Camiu’l- Beyan, 4/274.
Elmalý, Tefsir, 2/1414.

173

Müspet Hareket

niyetini taþýmayan insanlara iyilikte bulunmada, onlara
adilce muamele etmede herhangi bir mahzur görmemiþtir.
Ýslam’ý kendi arzularý istikametinde kullanmaya çalýþanlardýr
ki, Onun kucaklayýcýlýðýný sui istimal etmekte ve kendi
baþlarýna iþ açmaktadýrlar.

7- Ýnsanoðlunun Ýslam Sayesinde
Tanýdýðý Savaþ Kurallarýndan Bir Buket
Peygamber Efendimizin sözlerinden seçtiðimiz birkaç
hadis-i þerif ve sahabilerin yaptýðý birkaç öðüt, insanlýðýn ilk
defa Ýslam sayesinde tanýdýðý söz konusu savaþ kurallarýnýn
neler olduðunu gözler önüne sermektedir.
Abdullah bin Ömer diyor ki: “Peygamberimizin katýldýðý savaþlarýn biri sýrasýnda öldürülmüþ bir kadýn cesedi
bulunmuþtu. Bunu gören Peygamberimiz, savaþta kadýnlarýn
ve çocuklarýn öldürülmesini yasakladý.”284
Hz. Ebu Hureyre, Efendimizin “Herhangi biriniz
savaþýrken yüzü hedef almaktan sakýnsýn.”285 buyurduðunu
ifade etmiþtir.
Ebu Hureyre hazretleri þöyle demiþtir: “Bir defasýnda
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir göreve
gönderirken -iki Kureyþli müþriði kasdederek- “Eðer falanca ile filancayý bulursanýz onlarý yakýn.” buyurdu. Fakat biz
yola çýkmak üzereyken þöyle dedi: “Az önce size falanca
ile filancayý yakmanýzý emretmiþtim. Oysa ateþ, sýrf Allah’a
mahsus bir azap aracýdýr. Bu yüzden eðer onlarý bulursanýz
silahla öldürün.”286
284
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Abdullah bin Mesud’un bildirdiðine göre Efendimiz
þöyle buyurmuþtur: “Öldürme hususunda insanlarýn en iffetlisi, iman ehlidir.”287
Abdullah bin Yezid el-Ensari diyor ki: “Peygamberimiz
savaþta yaðmacýlýðý ve iþkence ederek adam öldürmeyi
yasakladý.”288
Haris bin Müslim bin Haris’in sahabi olan babasý
þöyle diyor: “Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem
bir defasýnda bizi bir müfreze içinde savaþa göndermiþti.
Saldýrý düzenleyeceðimiz yere varýnca atýmý koþturarak
arkadaþlarýmý geride býraktým. Üzerine yürüdüðüm yörenin
halký beni çýðlýklarla karþýladý. Bunun üzerine onlara “Lailâheillallah deyin de canýnýzý kurtarýn.” dedim. Onlar da bunu söylediler. Bunun üzerine arkadaþlarým beni kýnayarak
“Bizi alacaðýmýz ganimetten mahrum ettin.” dediler. Peygamberimizin yanýna dönünce yaptýðýmý O’na anlattýlar. Bunun üzerine Peygamberimiz beni yanýna çaðýrarak yaptýðýmý
beðendiðini belirtti. Arkasýndan bana “Allah o insanlarýn her
biri karþýlýðýnda sana þu kadar sevap yazdý.” buyurdu.”289
Hz. Büreyde þöyle buyuruyor: “Peygamberimiz, bir ordu ya da bir müfrezenin baþýna bir komutan atadýðý zaman
yakýn arkadaþlarýnýn yanýnda ona, takvalý olmayý ve birlikte
savaþacaðý Müslümanlara iyi davranmasýný tavsiye eder, sonra kendisine þu direktifi verirdi: “Allah adýna, Allah yolunda
savaþýn. Allah’ý inkar edenleri öldürün. Savaþýn, fakat gaddar olmayýn, iþkence ile adam öldürmeyin, küçük çocuklarý
katletmeyin.”290
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Bu arada Ýmam-ý Malik’in bildirdiðine göre Hz. Ebu
Bekir radýyallahu anh askerlerine verdiði talimatlarýnýn birinde þöyle demiþti: “Savaþ sýrasýnda kendilerini Allah’a
adayan birtakým insanlarla karþýlaþacaksýnýz. Onlarý uðruna
kendilerini adadýklarý meþguliyetle baþbaþa býrakýn. Sakýn
kadýnlarý, çocuklarý ve yaþlýlarý öldürmeyin.”291
Müslümanlar sayýlarýnýn çokluðu ile zafer kazanmadýklarýný biliyorlardý. Çünkü sayýlarý azdý. Ayrýca silah ve teçhizat üstünlükleri sayesinde de zafer kazanmýyorlardý. Çünkü
onlarýn silah ve teçhizatlarý düþmanlarýnkinden azdý. Onlar
sadece imanlarý, Allah’a baðlýlýklarý ve Allah’ýn kendilerine yardýmý sayesinde zafere ulaþýyorlardý. Buna göre yüce Allah’ýn ve Peygamberimizin emirlerine aykýrý hareket
etmiþ olsalardý, bel baðladýklarý biricik zafer sebeplerinden
kendi elleriyle yoksun kalmýþ olurlardý. Bundan dolayý sözünü ettiðimiz savaþ kurallarýna, kendilerini baský altýnda
inletmiþ ve bazý arkadaþlarýný en tüyler ürpertici iþkenceler
ile öldürmüþ olan düþmanlarý karþýsýnda bile uyuyorlardý.
Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem Kureyþli
iki müþrik olan “falanca ile filanca”nýn ateþte yakýlarak öldürülmesini emrediyor, fakat hemen arkasýndan sözkonusu
kimselerin yakýlarak öldürülmesi emrini geri alýyordu
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SONUÇ
Savaþ, Kur’an’da geçen kelimelerle “Kýtal” ve “Harb”,
Ýslam’da, bir insanlýk gerçeði olarak vardýr. Müslümanlýkta
barýþ ve huzur esastýr. Buna raðmen o, yeri geldiðinde
kaçýnýlmaz olan savaþý kabul etmiþ, onunla alakalý stratejiler
geliþtirmiþtir. Müntesiplerine, hemen her durumlarý ile ilgili
olarak mesaj veren, onlarý yönlendiren Ýslam, savaþla alakalý
olarak da Müslümanlara gerekli bilgileri vermiþ, onlara en
güzel þekilde talim ve terbiyede bulunmuþtur.
Mümin, Allah rýzasý gayeli bir hayat yaþar, yaptýðý her
iþi Ýlahi kurallara uygun yerine getirir, yanlýþlýklara girmez.
“Ýla-yý Kelimetullah” denilen Yüce Allah’ýn Yüce adýnýn
herkesçe bilinmesi adýna hizmet vermeye, hayatýný bu yüce
hedef yörüngeli geçirmeye çalýþýr. Hayatýnýn hiçbir karesinde
nefsanilik bulunmaz, hakperestlikten ödün vermez. “Kendi
kurtuluþunu baþkalarýný kurtarmada görme” onun en yüksek
bir ideali, adanmýþlýk ruhunu takip etme, onun en yüce gaye-i
hayalidir. Ýnsanlarla Allah Teala arasýndaki engelleri bertaraf
edip, Allah’ýn kullarýný Allah (c.c.) ile buluþturma düþüncesi,
onun hayatýnýn en büyük manasý, onsuzluk, yaþamanýn
anlamýný yitirmesidir. Bu düþünce ve þuur ile dopdolu olan
mümin, metotlu çalýþma, kolektif þuurla beraber hareket etme gibi hayati fakülteleri hayatýna geçirir. Dünü, bugünü ve
177

Müspet Hareket

yarýný kendi hesabýna deðerlendirir, “Yarýnlara bizim olacaðý
nazarýyla bakmak elzemdir.” bilinci, ona ýþýk ve derman olur.
Baský ve zorlamanýn Ýslam’da yeri olmadýðýný bilir, ihsan
þuuruyla hareket eder, en güzel vesileleri en hayýrlý iþ için
kullanýr. Ýnsanlarýn dünya ve ahiret adýna yeniden doðmalarý
için üstün uðraþý verir. Ve bütün bunlar olurken, bir umumi
seferberlik ilan edilir, devlet tarafýndan savaþ çaðrýsý yapýlýr
da, son çare olarak, kaçýnýlmaz hal alýr, bütün þart ve sebepler sadece onu gösterirse bu defa da yine bulunduðu
zamanýn þartlarýna göre hazýrlanýr ve savaþýr. Savaþmadan
önce hasýmlarýnýn Müslüman olmalarýný çok arzu ettiðinden,
onlarý Ýslam’a çaðýrýr. Onlar bunu reddeder, üstelik hak ve
hakikatý yayma hürriyetinden mahrum býrakýlýrsa artýk yapacak baþka þey kalmadýðý için harbeder. Tabii ki bunu da diðer
bütün hususlar gibi, sadece Allah için, ve O’nun yolunda
yapar. Bu niyet ve amacý bulandýran diðer her þeyin, savaþý
amacýndan saptýrdýðýný ve bozduðunu bilir.
“De ki þüphesiz benim namazým da hayatým da, ölümüm de Alemlerin Rabbi Allah içindir.”292 þeklinde ifade
buyurulan büyük gerçek, savaþ için de geçerlidir. Mümin,
öldürecekse kendi nefsi için deðil, Allah için öldürür. “Ýman
edenler Allah yolunda savaþýrlar. Ýnkar edenler ise þeytanýn
(taðut) yolunda savaþýrlar.”293
Hasýlý, “Savaþ, Batý’nýn zannettiðinin tersine Ýslam’ýn
merkezinde deðildir. Tabii ki bazen savaþ gerekli olur. Fakat
o, cihadýn küçük bir parçasýdýr.”294 O, cihadýn belki de en
son müracaat edilecek istenmeyen bir parçasýdýr.
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